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Förord 
 
Jag vill först och främst rikta ett stort tack till pedagogerna som medverkat i min 
undersökning. Det är ingen överdrift att påstå att undersökningen inte hade kunnat bli av utan 
er medverkan. 
 
En annan person som drivit arbetet framåt är min handledare Caroline Graeske. Hon har, på 
ett kompetent och engagerat sätt, kommit med utvecklande synpunkter och gett mig den hjälp 
jag behövt.  
 
Slutligen vill jag tacka min familj för stödet jag fått. Mina barn, Alva och Lova, har visat 
tålamod och förståelse när mamma har läst korta godnattsagor för att hinna skriva på 
kvällarna.  
 
Tack! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Abstrakt 
 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger bemöter barn och elever ur ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv. Som metod används observationer och intervjuer. Observationerna 
har utförts i två förskolor och i en förskoleklass. Vid varje enhet har två pedagoger 
intervjuats. Observationerna visar att det görs skillnad på grund av kön, men det råder 
samtidigt skillnader mellan de observerade verksamheterna. Pojkar får fler komplimanger för 
deras prestationer medan flickor får majoriteten av de komplimanger som ges för personlighet 
eller utseende. Pojkar får även oftare pedagogernas uppmärksamhet. Intervjuerna visade att 
pedagogerna är omedvetna om på vilket sätt de bemöter barnen/eleverna olika. Dessa resultat 
ligger i linje med tidigare forskning, som bland annat visat att brist på kunskap är en orsak till 
att pojkar och flickor bemöts på olika sätt. 
 
Nyckelord: Genus, jämställdhet, förskola, förskoleklass 
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1. Inledning 
 
I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs bland annat att jämställdhet mellan 
könen är ett av de värden som ska hållas levande i arbetet med barnen. Det står också 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. (s.5) 

 
Detta är alltså en del av mitt kommande uppdrag som förskollärare. En tanke som slår mig då 
är att jag aldrig, under min utbildning, fått möjligheten att tillägna mig de kunskaper jag 
behöver för att kunna hantera detta uppdrag. Mitt intresse, min nyfikenhet och mina bristande 
kunskaper inom ämnet avgjorde mitt val av studie. 
 
Barnets kön ska inte ha någon betydelse för hur det blir bemött. Trots detta visar forskning 
(Carlson, 2001; Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2004; Eidevald, 2011; Hirdman, 
1988; Odenbring, 2010; Steenberg, 1997; Svaleryd; 2009; Wernersson, 2009) att barnen 
bemöts och förväntas vara på olika sätt, genom omgivningens olika föreställningar om dem. 
Omgivningen formar kön och könsmönster som orsakar begränsningar som till stor del 
kommer att bestämma hur barnen uppfattar sina möjligheter att vara. 
 
Förmedling av alla människors lika värde ser jag som pedagogens mest grundläggande 
uppdrag. Alla barn ska få samma möjligheter och förutsättningar att utvecklas och lära oavsett 
omständigheter. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 
(Skolverket, 2011), står det att:  
 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 
motverkas. (s.7) 

 
Det låter troligtvis som självklarheter för väldigt många, bland annat för mig. Ändå 
reproduceras traditionella mönster som skiljer barnen åt, som innebär diskriminering på grund 
av kön. Även om man som pedagog tycker att alla barn är lika värda är det inte det som 
förmedlas. Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) förklarar bristen på jämställdhet i 
första hand som en följd av flickors och kvinnors historiskt underordnade ställning som lever 
kvar. Vid 1900-talets början ansågs till exempel män och kvinnor behöva olika slags 
kunskaper och färdigheter och flertalet gick därför i könsseparerade skolor. Detta synsätt har 
förändrats och idag ska vi ha en skola för alla. Det jag vill undersöka är om denna skola för 
alla gör skillnad på flickor och pojkar. Jag vill se vad pedagoger, medvetet eller omedvetet, 
förmedlar till barnen genom deras bemötande. Det finns flera faktorer som kan ligga till grund 
för diskriminering. ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” (Skolverket, 2011, s. 7) Jag har 
valt att fördjupa mig i jämställdhet mellan pojkar och flickor och ska undersöka detta ur ett 
genusperspektiv. 
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I min kommande yrkesroll som förskollärare tror jag att jag kommer ha stor nytta av 
fördjupade kunskaper och eventuella nya insikter om genus och interaktionen mellan pedagog 
och barn/elev. Som pedagog vill jag motverka stereotypa könsroller och låta barnen 
utvecklas individuellt som personer, och inte som pojkar eller flickor. Det är dessutom en del 
av mitt uppdrag. Jag hoppas att denna studie kommer att ge både mig och andra, verksamma 
inom barnomsorg och skola, insikter och nyttiga redskap för det uppdraget. 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger bemöter och förhåller sig till barn och 
elever, i förskola och förskoleklass, utifrån ett genusperspektiv. Med bemötande avses hur 
pedagoger talar till barnen/eleverna och hur uppmärksamhet ges. De frågeställningar som jag 
utgår från är: 
 

• Hur bemöter pedagogerna barnen/eleverna? 
 

• Vilket förhållningssätt har pedagogerna till genus och jämställdhet? 
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2. Bakgrund 
 
I bakgrunden redogör jag för begreppen genus och jämställdhet. Jag ger även en inblick i hur 
det ser ut i förskolan och skolan ur ett genusperspektiv. 
 
2.1 Begreppet genus 
 
Genus är latin och betyder: slag, sort, släkte, kön (Hirdman, 2001). Begreppet genus brukar 
förklaras som sociala och kulturella tolkningar av kön till skillnad från det biologiska könet 
(Carlson, 2001; Steenberg, 1997). Att vara medveten om att man en dag kanske kommer att 
föda barn eller inte, handlar om att vara medveten om sitt biologiska kön. Sedan binds i varje 
kultur olika faktorer till könet, till exempel en viss typ av kläder, intressen och egenskaper. 
Detta utgör det som kallas könsrollen. Hur könsrollen utformas beror till stor del på vilken tid 
och kultur vi lever i samt vilka människor vi möter. (Rithander, 1991). Detta fenomen 
beskriver Beauvoir (1986) som att människor föds med olika kön, där skillnaden mellan 
könen bör betraktas som rent biologiska och kan specificeras som människor med olika 
könsorgan. Resterande skillnader skapas i efterhand. Hirdman (1988) föredrar begreppet 
genus framför både socialt kön och könsroll eftersom hon menar att dessa begrepp ger en bild 
av det sociala som plagg man tar på en biologisk kropp och som man lätt kan ta av sig. Hon 
menar att varken könsrollen eller det sociala könet är något som går lätt att göra sig fri från. 
”Jag föreslår att vi med genus sätter namn på den alltmer komplicerade kunskap vi har om 
»manligt» och »kvinnligt», vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt »görs». Och 
insatt i denna process kan ordet ses som en utveckling från begreppet »könsroll» via »socialt 
kön» till genus, där graden av invävdhet hela tiden stegras.” (s.51) Med begreppet genus får 
det den djupt rotade innebörd som bäst beskriver fenomenet.  
 
Kajsa Svaleryd är förskollärare och har, genom sitt intresse för genusfrågor, de senaste åren 
handlett genuspedagogiskt arbete i grund-, gymnasie- och förskolor samt i vuxenutbildningar. 
Hon är dessutom en flitigt anlitad föreläsare. Svaleryd (2003) skriver att:  
 

Vi vet egentligen inte så mycket om varför en flicka och en pojke behandlas olika. De avgörande 
bevisen för varför människor är olika saknas fortfarande. När en människa föds till världen har 
hon inget förflutet, inga erfarenheter av hur hon ska uppföra sig, ingen måttstock att mäta sitt 
eget värde med. Vi formas av de budskap som vi får av andra när vi prövar olika sätt vara. (s.24) 

 
Kvinnan är underordnad mannen jorden runt enligt Carlson (2001) och hon hänvisar till ”ett 
antal feminister” (s.19) som påstår att det inte finns något i vår biologi som säger att det måste 
vara på det viset. Sociala och kulturella mönster skapar denna underordning och uppfattningar 
om könen samtidigt som detta i förlängningen även orsakar skillnader mellan könen. Med 
andra ord konstruerar samhället könen och förstärker skiljeväggen mellan dessa (Carlson, 
2001; Odenbring, 2010). Denna förklaring av genus, att omgivningen konstruerar könet, 
innebär att jag i min studie kommer att undersöka pedagogernas roll i denna konstruktion. 
 

2.2 Begreppet jämställdhet 
 
Svaleryd (2003) menar att jämställdhet är en fråga om demokrati och värdegrund. Om inte 
alla tillskrivs samma värde kan man då påstå att det råder demokrati? Begreppet jämställdhet 
förklarar (SOU2009:64) på följande sätt: ”Jämställdhet råder när män och kvinnor har samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla individer, oavsett kön, ska ges samma 
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möjligheter och behandlas lika, under förutsättning att det inte finns några relevanta olikheter 
mellan individerna som nödvändiggör olika behandling och olika möjligheter. En kvinna eller 
en man kan realisera sina fulla möjligheter först när hon eller han har makten att göra det, 
både i tanke och i handling.” (s.27) Denna definition av begreppet jämställdhet innebär att jag 
kommer att observera verksamheterna utifrån uppfattningen att jämställdhet råder när alla ges 
samma möjligheter och förutsättningar.  
 
2.3 I skolan 
 
Vid ett regeringssammanträde den 12 juni 2008 bemyndigade regeringen utbildningsminister 
Jan Björklund att tillkalla en delegation med uppdrag att utifrån skolans värdegrundsuppdrag 
lyfta fram och utveckla kunskap om jämställdhet i skolan. Delegationen kom bland annat 
fram till att den psykiska ohälsan har ökat bland barn och ungdomar de två senaste 
decennierna. Detta gäller både pojkar och flickor men fler flickor än pojkar lider av psykisk 
ohälsa, vilket även stämde in för två decennier sedan. Bland annat oroar sig flickor mer för 
sitt utseende och kroppsvikt än pojkar. Flickors kroppsbild och självkänsla försämras också i 
samband med puberteten. En stor del av de svenska eleverna upplever stress och detta gäller 
framförallt flickor. Faktorer som orsakar denna stress uppges vara läxor, hemuppgifter samt 
de egna förväntningarna och kraven. Flickor känner sig också mer utsatta för kränkningar än 
pojkar och språket används för att upprätthålla maktförhållanden som råder mellan olika 
grupper. Delegationen påvisar utöver detta ett flertal exempel på skillnader mellan pojkar och 
flickor, som råder inom skolan. Pojkar pratar mer än flickor i klassrummet och får även mest 
uppmärksamhet av pedagogerna. Flickor tilldelas och accepterar rollen som ordningsskapare 
(SOU2009:64). 
 
 Det är svårt att veta vilka konsekvenserna blir i vuxenlivet av att flickor fortfarande 

i dagens skola verkar socialiseras in i rollen som tysta och snälla ordningsskapare, medan pojkar 
i högre grad tillåts busa och ifrågasätta, avbryta och ta ordet från andra samt ibland även utsätta 
flickorna för kränkande tillmälen. Kan grunden till unga kvinnors sämre självkänsla åtminstone 
delvis ha sin grund i den ojämlika situationen i klassrummet? (SOU2009:64, s.13) 

 
 
Enkätsvar från elever rörande inflytande i skolan tyder på att lärare och annan skolpersonal 
lyssnar mer på flickor än på pojkar. Programvalen till gymnasiet är mycket stereotypa. Det 
råder en ojämn könsfördelning på en klar majoritet av gymnasieskolans olika program vilket 
kan orsaka begränsningar för individens utbildnings- och yrkesval. En förklaring till varför 
det ser ut på det sättet kan antas vara samhällets förväntningar på lämpliga yrken för unga 
flickor respektive unga pojkar. Flickor presterar bättre än pojkar i skolan, oavsett elevernas 
socioekonomiska bakgrund. Flera genusorienterade orsaksförklaringar framhålls till detta 
faktum. Att anstränga sig för att prestera bra anses exempelvis inte som maskulint och detta 
kan markeras via fysiska eller verbala kränkningar. En annan hypotes är att flickornas 
underordnade position i samhället framtvingar en större ansträngning (SOU2009:64). ”Det 
behövs ny kunskap om jämställdhet och genus i skolan. Bland annat behövs ytterligare 
kunskap om former för och innehåll i undervisningen, om den specialpedagogiska 
verksamheten, samt om jämställdhetsarbetet i skolans praktik.” (SOU2009:64, s.15) 
 

Jämställdhet i skolan handlar om att varje elev ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar och 
intressen, utan att begränsas av stereotypa eller traditionella föreställningar om kön och genus. 
Jämställdhet har i Sverige varit ett viktigt politiskt mål under lång tid; i samhället i stort såväl 
som i skolan. Vårt allmänna intryck är dock att utvecklingen av jämställdheten i skolan snarare 
kännetecknas av på stället marsch än av påtagliga framsteg, även om det finns positiva exempel 
och goda intentioner på många håll. Frågan är varför det händer så lite? (SOU2009:64, s.15) 
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2.4 I förskolan 

 
Vid regeringssammanträdet den 14 augusti 2003 beslutade regeringen att statsrådet Lena 
Hallengren skulle tillsätta en jämställdhetsdelegation för förskolan med syftet att lyfta fram 
jämställdhetsarbetet i förskolan. Delegationen fann att trots preciserade jämställdhetsmål i 
förskolans läroplan (Lpfö98, 2010) motverkas inte traditionella könsroller i förskolan utan 
tvärtom, de förstärks. Det som skiljer pojkar och flickor åt på förskolan är pedagogernas 
förväntningar på dem. Barnen blir behandlade efter de föreställningar om kön som 
pedagogerna har och om skillnad görs, slussas barnen successivt åt olika två olika håll. 
Pojkarna får mer respons på det de säger och denna dominans är som störst under de 
vuxenledda situationerna. Delegationen identifierade tre möjliga faktorer som orsak till detta: 

 
− Brist på lagar och förordningar inom området 
− Brist på resurser att genomföra arbetet 
− Brist på kunskap om hos personal och hos ansvariga för jämställdhet, demokrati och 
värdegrund i förskolan (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2004, s.8). 

 
Delegationen kom fram till att lagar och förordningar inte behöver ändras eftersom det 
befintliga innehållet är tydligt nog vad gäller jämställdhet. Ekonomiska tillskott som 
hjälpmedel för detta arbete ses inte heller som nödvändigt. Detta tros kunna orsaka 
uppfattningen att jämställdhetsarbete och motverkande av traditionella könsmönster kan ses 
som ett projektarbete vid sidan av den dagliga verksamheten. Den brist som måste åtgärdas 
anses därför vara bristen på kunskap.  
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3. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel kommer jag att delge en överblick över tidigare forskning kring ämnet jag valt 
att studera. 
 
3.1 Biologiska skillnader 
 
Medicinsk forskning spelar stor roll för synen på genus. Under perioder har kvinnornas 
underordning till exempel förklarats som en följd av att de har mindre hjärnor. Biologiska 
förklaringar har högre status än sociala och miljöbetingade förklaringar och detta påverkar 
synen på genusperspektivet och genusforskningen. Någon ”könsteori” anses inte nödvändig 
inom vissa miljöer utan indelningen mellan kvinnor och män görs efter könsorganen. När kön 
inte problematiseras finns risken att viktiga tolkningar och insikter förblir dolda. Forskning 
har till exempel nu utvecklat teorier om att omgivningens bemötande faktiskt leder till 
biologiska förändringar (Hamberg & Thurén, 2002). Det tolkar jag som en anledning till att 
sociala och miljöbetingade förklaringar borde få en högre status. Eidevald (2011) har dragit 
samma slutsats, att de skillnader som kan mätas är resultat av sociala förväntningar och ska 
därför förstås utifrån sociala förutsättningar, inte biologiska. 
 
Spelar biologiska skillnader mellan kön någon roll för hur maskulin/feminin du är? Vilken 
makt du får eller vilka möjligheter du tilldelas? Denna fråga får enligt många ett nekande 
svar. Bland annat menar (Hamberg & Thurén, 2002) att ju mer man forskar desto längre ifrån 
biologiska förklaringar kommer man. Könshormoner är ett exempel. Studier har gjorts på 
barn som fötts med sjukdomar där hormonbalansen är störd. Med flickor som haft en 
hormonuppsättning som liknar pojkars har man inte kunnat påvisa skillnader gällande 
beteende och tvärtom. Forskning om genetiska orsaker till könstypiska beteenden har gett 
motsägelsefulla fynd som man inte kan dra några slutsatser utifrån. Denna forskning benämns 
ofta som fördomsfull. Skillnader i hjärnans funktion och uppbyggnad har flertalet gånger 
beskrivits på olika sätt, som jag nämnt, att underordningen beror på kvinnornas mindre 
hjärnor. Det har också förklarats att kvinnors hjärnhalvor samarbetar bättre än mäns. Det enda 
som tycks stämma är att mäns hjärnor oftast väger lite mer än kvinnornas, men att detta skulle 
ha någon annan förklaring än att kroppsvikten styr vikten på hjärnan nekar Hamberg & 
Thurén (2002) till. Att hjärnans storlek skulle ha någon betydelse tycks heller inte kunna 
bekräftas. 
 
En annan anledning till att skillnader mellan könen inte borde kunna förklaras som biologiska 
är att tid och rum spelar roll för hur detta ser ut. Det råder stora skillnader i olika kulturer och 
över tid har skillnader mellan kön förändras. Detta tyder på en konstruktion av kön som kan 
förklaras socialt och kontextuellt (Hirdman, 1988; Thurén, 2002). 
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3.2 Sociala skillnader 
 
Redan från början beskrivs pojkar och flickor med olika ord av omgivningen. Eidevald (2011) 
skriver att: ”Nyfödda pojkar får dessutom oftare höra att de är en liten fajter, en liten rackare, 
smart, vild och aktiv än nyfödda flickor som oftare får höra lilla gumman, lilla hjärtat, 
älskling, nöjd, vaken och nyfiken, vilket innebär att barnen redan tidigt beskrivs med olika 
ord.” (s.66) Vuxna gör också skillnad på barnen med röstläget, hur de tar i barnen och hur de 
bär dem. Att pojkar och flickor är olika är en uppfattning som även råder bland personal på 
förskolor. Personal beskriver ofta pojkar och flickor som varandras motsatser och dessa 
stereotypa föreställningar har betydelse för hur personalen bemöter barnen (Eidevald, 2011). 
Inga Wernersson, professor vid institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs 
universitet menar att ”Förskolan formar kön och könsmönster. Det sker genom ramar, 
strukturer och innehåll, genom förhållningssätt och pedagogiskt material, vilka är relaterade 
till de genusregimer som dominerat i olika tidsperioder.” (Wernersson, 2009, s.68) 
 
Lärare behandlar pojkar och flickor olika, oavsett lärarens kön, på ett likartat sätt. En 
förklaring till detta är att föreställningar om könsskillnader är gemensamma för både 
kvinnliga och manliga lärare. Det råder en enighet om sätt att bekräfta och behålla samhällets 
könsmönster, om än detta kan ske omedvetet. Det sker en reproduktion av ”genuskontrakt”. 
Enligt Steenberg (1997) sker det genom att vi (yrkesverksamma pedagoger) bland annat:	  
 
- uppmanar pojkar att gå vidare till nya och svårare uppgifter 
- bekräftar för flickorna det de redan kan 
- ger pojkar mer uppmärksamhet under lektioner 
- talar med mjukare röst till flickor och höjer rösten när vi pratar med pojkar 
- minns ofta pojkar vi haft som individer men flickor som grupp 
- ger fler pojkar än flickor tillsägelser 
- har fler replikskiften med pojkar än med flickor. 
- ger oftare ifyllnadsfrågor till flickor 
- placerar ofta flickor bredvid pojkar i klassrummet 
- berömmer flickornas ordningssinne 
- ger pojkarna det större talutrymmet. (s.27) 
 
Vid skapandet av den egna identiteten söker pojkar och flickor förebilder att identifiera sig 
med (Rithander 1991; Svaleryd 2003). I och med majoriteten kvinnor inom förskola och 
förskoleklass har flickorna tydliga förebilder lättillgängliga. Pojkarna däremot får oftare söka 
sig till och spegla sig i varandra och befäster sin manliga identitet i gemensamma lekar. 
Pojkars föreställningar om vad som är manligt bestäms i hög grad av män som är frånvarande 
eller påhittade, till exempel starka och tuffa hjältar på TV (Rithander, 1991). Pojkarna kan ha 
ett behov av att skilja sig från mammor och kvinnliga pedagoger för att stärka sin 
könsidentitet. Detta kan innebära att de skapar ett visst avstånd till kvinnor genom val av 
lekar, leksaker och kamrater. Pojkarna stärker då sin motsatta könsidentitet genom att hävda 
sig med stereotypa manliga drag (Rithander, 1991; Svaleryd, 2003). Kathrine Käller (1990) 
har skrivit en avhandling vid Uppsala universitet med syftet att kartlägga och beskriva den 
dominansprocess som leder till ”andrarang” för flickor i skolan. Hon förklarar 
dominansprocessen som en process som består av två delar, segregation och dominans. Hon 
menar att pojkar avgränsar sig kraftigare från det andra könet än vad flickor gör och gör oftare 
detta på ett nedvärderande sätt som flickor inte gjorde vid observationerna.  
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Eidevald (2011) påpekar en viktig aspekt vad gäller generalisering. Vid studier om skillnader 
mellan pojkar och flickor kategoriseras barnen efter kön som underlag för undersökningen. 
Undersökningen kan då visa att pojkarna får mest uppmärksamhet. Vad som ofta inte finns 
med i beräkningarna är individuella skillnader. När detta har studerats på individnivå har detta 
visat att pojkar inte är speciellt lika varandra utan att en generell dominans av pojkarna inte 
går att påvisa. Det handlar ibland om en liten grupp pojkar som påvisar ett dominant och 
uppmärksamhetssökande beteende. När man talar i termer om att flickor intar en biroll och 
kan uppleva att de kommer i andra hand, kan detta även omfatta ett antal pojkar i samma 
grupp. 
 
3.3 Åtskillnadens konsekvenser 
 
En enighet råder om att åtskillnad mellan könen leder till konsekvenser. Genom sitt agerande 
blir pedagogerna en del i att forma könsordningen och dessutom befästa den (Eidevald, 2011). 
Pedagoger kan sätta gränser genom att tilldela barnen en roll baserat på kön. Talanger och 
egenskaper som ingen ser eller bekräftar får svårt att utvecklas (Brodin & Hylander, 1998). 
Käller (1990) beskriver att barnens identitet, självförtroende och självkänsla påverkas negativt 
till följd av processer av åtskillnad och dominans. En hög utsatthet för dominans för med sig 
en känsla av lägre socialt värde hos individen. 
 
Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) förklarar att: 
 

Olika normer kopplade till kön kan göra det svårt för individer att fullt ut utveckla sina intressen 
och förmågor, och könsnormer kan alltså också ligga till grund för exempelvis sexuella 
trakasserier och kränkningar. Lärande, psykisk hälsa och identitetsutveckling är nära 
förknippade med varandra. Att uppnå ett bra klimat och bra relationer i skolan, mellan elever 
och mellan personal och elever, är en demokratisk fråga som har stort egenvärde. Men det är 
också en förutsättning för att nå framgång i skolans kunskapsuppdrag. (s.14) 

 
Eidevald (2011) menar att pedagogernas förhållningssätt sätter gränser för barnen. Deras 
förväntningar på barnen kommer till stor del bestämma hur barnen uppfattar sina möjligheter 
att vara. Författaren beskriver ett exempel när hans dotter skulle gå till i skogen med förskolan 
och, trots det, ville ha en ljus sommarklänning. Han tyckte att ett par mörka slitstarka byxor 
var bättre lämpade. När han frågade dottern om klädvalet fick han till svar att ”För då säger 
inte fröknarna att jag är fin.” (s. 8) Svaleryd (2003) beskriver att flickor ofta identifierar sitt 
egenvärde med hur de ser ut och vad de gör för andra. Orsaker till detta är bland annat att 
flickor ofta får kommentarer för yttre attribut, exempelvis frisyrer och kläder, och genom 
positiv uppmärksamhet för vad de hjälper till med. Detta kan leda till en känsla att man inte 
duger om man inte presterar bra eller är fin.  
 
Svaleryd (2003) skriver att hon mött vuxna i skolan som berättat att de omedvetet bär på 
känslan att pojkar har sämre tålamod, om de inte får uppmärksamheten som de söker vet man 
inte riktigt vad som sker. Dessutom förväntar sig de vuxna att pojkarna ska ha ett större 
rörelsebehov vilket resulterar i att de tillåts göra mer än flickorna. Till exempel att vicka på 
stolen eller springa omkring. Genom att tillmötesgå och genast tillfredsställa pojkarnas behov 
förmedlar de vuxna pojkarnas makt. Detta leder i sin tur till att vuxna samtidigt förmedlar till 
flickorna att de kommer i andra hand. 
 
Vid måltider på förskolan förväntas barnen lära sig mycket och förskollärarna ställer därför 
många frågor och berättar saker för barnen (Eidevald, 2011). Författaren har därför studerat 
vilka typ av frågor pedagoger ställer till barn på förskolan och har i sin studie funnit att pojkar 
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fick betydligt fler slutna frågor än flickorna. Flickorna fick oftare öppna frågor som krävde 
fler ord för att besvara, dessa frågor kan i sin tur ge djupare svar men är samtidigt en svårare 
utmaning. Att pojkarna fick fler slutna frågor, som kunde besvaras med ja eller nej, betyder 
inte att pedagogen annars satt tyst, utan i dessa fall pratade pedagogen mer, berättade och 
namngav saker. Detta innebär att pojkarnas språk tränas i större omfattning genom att 
pedagogerna berättar mycket och benämner objekt många gånger. Med andra ord styrs 
flickors och pojkars språkutveckling av pedagogers sätt att prata med och till dem. 
 
Ett tidigt könsstereotypt mönster får troligtvis stor betydelse för hur flickor och pojkar formar 
sin framtid. Barns val av lek och aktivitet styrs till stor del av sociala och kulturella 
förväntningar som är knutna till könet.  
 
3.4 Hur kan stereotypa könsroller och genuskontrakt motverkas? 
 
För att ge alla barn samma möjligheter att utvecklas och inte begränsa dem på grund av 
traditionella könsmönster, måste man till att börja med bli medveten om hur egna könsnormer 
och värderingar påverkar undervisningen. All personal på skolan måste synliggöra de bilder 
och föreställningar de har om vad som är manligt och kvinnligt. En medvetenhet om detta 
hjälper till att synliggöra det som är ”ojämnställt”. Personalens föreställningar och bilder 
kanske inte alltid stämmer överens med riktlinjerna för jämställdhet i läroplanerna. Vad som 
krävs är att man utarbetar gemensamma definitioner av kön, könsroller och genusstrukturer. 
Även elevernas bilder och föreställningar måste synliggöras och problematiseras för att de ska 
få de kunskaper och insikter som krävs för att kunna välja sin egen framtid. En medveten 
genuspedagogik leder till bättre gruppklimat, ökad utveckling hos eleverna, mindre 
mobbning, mindre stress hos pedagoger och barnens tillskriver sig nya egenskaper och ser nya 
möjligheter (Svaleryd, 2003). 
 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (2004) menar att det viktigt att inte generalisera i 
termer av pojkar och flickor och på så sätt kategorisera efter kön. Om två pojkar har varit 
stökiga en dag och bråkat med en flicka stärker man könsrollerna genom att berätta att 
”pojkarna har varit så stökiga idag”. Samtidigt kanske man förklarar för flickan att pojkar är 
så där och att de busar med flickor som de tycker om. Vid en sådan situation kan man 
motverka stereotypa könsroller genom att använda pojkarnas namn istället och på så sätt 
individualisera beteendet. Om vi ser barnen som individer och behandlar dem därefter 
kommer även de så småningom förhoppningsvis också se att olikheten inte baseras på könet 
utan att olikheten ligger i den unika människan. Detta individperspektiv räcker däremot inte 
som bevis för att verksamheten är rättvis och likvärdig. Anledningen till detta är att 
personalen genom sina förväntningar på respektive kön särskiljer dessa. Hirdman (1988) 
menar att man måste ta reda på hur isärhållningen fungerar och när den kan upphävas för att 
undvika att reproducera dikotomin mellan manligt och kvinnligt. Delegationen menar att brist 
på kunskap samt personalens omedvetna reproducering av könsstereotypa värderingar 
hämmar utvecklingen av en jämställd skola. Skolans personal bör få hjälp med att synliggöra 
hur egna konkreta handlingar har betydelse för jämställdheten i skolan. Olika former av 
könsstereotyper måste bemötas och inte bekräftas (SOU2009:64). Käller (1990) har utfört 
omfattande observationer och funnit bland annat att lärare ibland tycks arbeta för jämställdhet 
men vid speciella evenemang som högtider, teaterföreställningar eller fester skedde en tydlig 
uppdelning som förstärkte traditionella könsroller.  
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4. Metod och teori 

 
4.1 Teoretiska utgångspunkter 
 
Jag kommer nu att beskriva de perspektiv som utgör underlag för min analys och planeringen 
och genomförandet av de empiriska studierna. 
 
4.1.1 Ett sociokulturellt perspektiv 
 
Enligt ett sociokulturellt perspektiv är mänskligt tänkande och handlande situerat i sociala 
kontexter. Människor handlar inom ramen för det aktuella sammanhanget, kulturellt och 
socialt. Dessa sammanhang bidrar till ett visst sätt att tänka och agera. Människors sociala 
handlingar kan därför förklaras som genetiskt eller biologiskt betingade i väldigt liten 
utsträckning (Säljö, 2000). Sociala hierarkier skapas genom mänskliga praktiker. De sätt att 
tolka verkligheten som vi möter genom interaktion, använder vi sedan för att förstå 
kommande situationer. Språket är länken mellan det yttre och det inre. Kommunikation och 
samspel på utsidan skapar inre kommunikation hos individen, själva tänkandet (Odenbring, 
2010). Det sociokulturella perspektivet påverkar min kommande analys genom att allt 
material förstås utifrån den kulturella och sociala kontexten.  
 
4.1.2 Socialantropologi 
 
Thurén (2002) beskriver att antropologi omfattar hela världen och definieras ibland som den 
vetenskap som studerar ”de andra” eller ”primitiva samhällen”. Kunskapsmålet är mänskliga 
villkor i stort: Vad gör vi människor när vi lever tillsammans, i samhällen? Hur går det till? 
Finns det universella drag, något som alla människor gör likadant överallt? Vilka är 
variationerna och vad kan de tänkas bero på? Metoderna är oftast kvalitativa, särskilt 
deltagande observationer, där man vill uppleva undersökningsdeltagarnas villkor. Detta är 
tänkt att kombinera en utifrånblick och en inlevelse som möjliggör tolkning och förståelse av 
sammanhang. Man intervjuar också men frågorna formas allteftersom upptäckten av vad man 
vill veta. Ett annat kännetecken för antropologin är sammanhanget. Allt man ser, hör eller tror 
sig förstå måste sättas i sitt sammanhang, kontexten. För cirka 40 år sedan kom kvinnliga 
antropologer igång ordentligt med kvinnoforskning, något som betecknades som 
kvinnoantropologi men senare byttes ut till genusantropologi. Genusantropologin ställde sig 
frågan om det måste vara som det är eller om man kunde tänka sig något annat? Att det inte 
ser ut likadant överallt är ett tydligt svar på den frågan. Antropologer menar att våra gränser 
för vad som är möjligt tros vara snävare än de är. ”Antropologin kan vidga våra referensramar 
och befria vårt tänkande från en del av de vanliga hjulspåren, och det är särskilt viktigt när det 
gäller genusföreställningar som ju oftast är mycket djupt inpräntade i oss.” (Thurén, 2002, s. 
15) Denna studies insamlade data förstås och analyseras i sitt sammanhang vilket 
kännetecknar antropologisk forskning. Antropologin kan vidga våra referensramar och i min 
analys ska jag undersöka om gamla föreställningar om genus försätter pedagogerna i 
traditionella ”hjulspår”. 
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4.1.3 Genusperspektivet 
 
Det finns flera sätt att förstå begreppet genus och denna mångfald av förståelser skapar olika 
perspektiv på genus. Jag utgår i min undersökning från Hirdmans (1998) sätt att se på 
begreppet och förklara den bakomliggande teorin. Yvonne Hirdman är professor i historia vid 
Stockholms universitet och Södertörns högskola. Hirdman använder begreppet ”genussystem” 
som innefattar två logiker, särskiljning av könen (dikotomi) och manlig överordning 
(hierarki). Genussystemen kan förstås som förhållanden som synliggör var problematiken 
finns. Dikotomin kan beskrivas som den uppdelning och isärhållning av man och kvinna som 
finns och ständigt reproduceras. Hierarkin är den manliga överordningen som yttrar sig 
genom etableringen av mannen som norm, det männen gör anses vara mer värdefullt. Ett 
exempel på isärhållningen är flick- och pojkavdelningar i butiker. Ett exempel på att mannen 
är norm är sport. Inom fotboll till exempel pratar man om antingen fotboll eller damfotboll. 
Vid analysen av materialet från min undersökning betyder genusperspektivet att jag kommer 
studera vilken hierarki som råder samt eventuella beteenden och skeenden som skapar en 
isärhållning av pojke och flicka.  
 
Mina observationer kommer att genomsyras av samtliga tre beskrivna perspektiv. Fangen 
(2005) förklarar att observationer är ”teoriladdade”, d.v.s. att det observerade är tolkade data 
som placerats i en referensram. Vi lägger alltid in ett perspektiv i det vi ser och det vi ser är 
oskiljaktigt från perspektivet. 
 
4.2 Metod och genomförande 
 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (2004) menar att bristen på kunskap hos 
pedagogerna är en av de viktigaste faktorerna som motverkar jämställdhet mellan könen i 
förskolan. Denna brist på kunskap hos pedagogerna innebär att jag inte kan säkerställa 
tillförlitliga svar på frågeställningar, i min undersökning, genom enbart intervjuer av 
pedagogerna. Käller (1990) menar att processer som skapar ojämlikhet pågår överallt och 
alltid. Oftast i situationer som är så vanliga att de förblir oreflekterade. På grund av detta 
väljer jag att utföra observationer som huvudsaklig metod. Samtidigt är jag intresserad av 
pedagogernas tankar och erfarenheter, därför kompletterar jag undersökningen med 
kvalitativa intervjuer. Fangen (2005) menar att kombinationen av intervju och observation ger 
ett bra underlag för att kunna validera tolkningarna. Syftet med studien är avgörande för 
vilken typ av metod som används. Om man är intresserad av att försöka förstå andra 
människors sätt att resonera eller agera eller urskilja ett mönster är en kvalitativ studie att 
föredra (Trost, 2010). ”En kvalitativ inställning innebär att man lägger fokus på de kulturella, 
vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande, 
och sätt att uppfatta sig som personer- i kontrast till ”teknifierade” sätt att studera 
människolivet.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.28) Bjørndal (2005) beskriver att ”Kvalitativa 
undersökningsprofiler har den fördelen att de i stor utsträckning möjliggör en helhetssyn på 
sociala processer och sammanhang när det gäller ett fåtal undersökningsenheter.” (s. 108) 
 
Patel & Davidson (2003) beskriver att observationer är användbara när man ska samla 
information om beteenden och skeenden. En observation har den fördelen att den inte är 
beroende av deltagarnas förmåga att delge information utan är istället beroende av vad 
observatören iakttar. (Fangen, 2005). Enligt Kylén (2004) kan observationer utföras genom 
fysiskt deltagande eller genom att man använder teknisk utrustning som registrerar det som 
händer. Jag valde att delta fysiskt. Vid deltagande observation samlar man in data genom att 
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delta i de studerades vardagsliv och iaktta vilka situationer människor agerar utifrån och hur 
de uppför sig i dessa situationer (Fangen, 2005).  
 
Innan jag började observera, formulerade jag ett antal kategorier (se bilaga 2) som föremål för 
mina observationer. Detta för att på ett effektivt sätt registrera det jag har för avsikt att 
observera och registrera. Bjørndal (2005) berättar att vi medvetet registrerar en väldigt liten 
del av all information som finns tillgänglig för oss. Det sker en gigantisk filtrering av material 
vid alla former av observationer. Förmodligen är vi omedvetna om vad som försvinner och 
för att behålla relevant information för min studies syfte använder jag ett schema med 
kategorier vid observationerna. Jag är öppen för att observera och registrera sådant som 
hamnar utanför mina kategorier, men använder kategorierna som stöd.  
 
Delegationen för jämställdhet på förskolan (2004) beskriver hur pedagoger värderar pojkars 
nej högre än flickors. Därigenom formulerade jag ett fokus för observationerna. Jag valde att 
undersöka hur pedagogerna uppfattar och bemöter ett nekande svar av pojkar respektive 
flickor. Eidevald (2011) beskriver hur pedagoger, på grund av sina förväntningar på pojkars 
beteende, tillåter dem att agera på oönskade sätt till exempel att ropa en fråga rakt ut. 
Svaleryd (2003) hänvisar till pedagoger som upplever att pojkar har sämre tålamod och kräver 
mer uppmärksamhet. Genom att de vuxna tillmötesgår dessa behov förmedlar de samtidigt till 
flickorna att de kommer i andra hand. Utifrån detta observerar jag i vilken utsträckning pojkar 
respektive flickor tilldelas uppmärksamhet. Svaleryd (2003) beskriver också att flickor ofta 
identifierar sitt egenvärde med yttre attribut. Jag undersöker detta genom att observera 
orsaken till eventuella komplimanger som barnen eller eleverna får, om de baseras på 
prestation eller utseende/personlighet. Eidevald (2011) skriver också att pojkar oftare får 
slutna frågor som kan besvaras med ja eller nej medan flickor oftare får öppna frågor som 
kräver fler ord för att besvaras. Detta innebär att barnen tränas i språklig kommunikation på 
olika sätt och förskollärarnas lägre krav på pojkarna kan få till följd att deras språkutveckling 
försämras eller tvärtom, att flickorna får en för stor utmaning medan pojkarnas språk tränas 
mer i och med att pedagogerna beskriver mer för dem. Jag har därför valt att undersöka vilka 
barn som får flest öppna frågor respektive slutna frågor. Samtliga kategorier och 
utformningen finns som bilaga (se bilaga 2). 
 
Jag utförde planerade observationer (Trost, 2010) eftersom jag bestämt i förväg vad jag skulle 
observera och hur detta skulle registreras. Jag använde mig av en strukturerad observation för 
att minska subjektiviteten. All mänsklig observation är subjektiv men denna subjektivitet kan 
minskas genom att strukturera observationen och på så sätt undviks ett alltför snävt 
perspektiv. Den strukturerade observationen ger även mer tillförlitliga data (Trost, 2010). Vid 
strukturerade observationer ska kategorierna vara väl definierade, vara varandra uteslutande 
och vara lätta för observatören att registrera. Genom att formulera ett lagom antal kategorier 
kan man underlätta registreringen (Patel & Davidson, 2003). Jag valde rollen som deltagande 
observatör. Denna deltagande roll valde jag för att ge ett avslappnat intryck, inte väcka för 
många funderingar hos barnen och för att pedagogerna skulle känna sig bekväma och inte 
ändra sitt beteende på grund av observationen. Att vara okänd i gruppen påverkar inte 
deltagarnas naturliga beteende som en känd observatör. Trots detta valde jag att vara känd för 
de observerade. Detta möjliggör bland annat att man kan ställa frågor under observationens 
gång (Patel & Davidson, 2003). Fangen (2005) menar att graden av deltagande kan variera 
från fullständig anslutning till fullständig åtskillnad. Graden av deltagande kan också variera 
under undersökningens gång, vilket det gjorde för mig. En del stunder var jag mycket delaktig 
i aktiviteter, vid påklädning eller måltidssituationer. Andra stunder, när observationsschemats 
kategorier var särskilt aktuella, drog jag mig undan lite grann för att iaktta och registrera 
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pedagogernas bemötanden. ”Idealet är inte att uppnå ett fullständigt deltagande utan snarare 
att söka den grad av deltagande som ger bästa möjliga data.” (Fangen, 2005, s.140) 
 
Kylén (2004) menar att oavsett vilken roll observatören har påverkas deltagarna. Detta är 
svårt att undvika, det viktigaste är att vi är medvetna om hur vår roll påverkar det insamlade 
underlaget. Jag valde att vara öppen med vad jag skulle observera. Resultatet påverkas inte av 
detta och ger inte en felaktig bild av observationerna. Jag får en rättvis bild via 
observationerna trots öppenheten eftersom förstärkning av könsrollerna kan ske omedvetet. 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (2004) kom fram till att brist på kunskap hos 
pedagogerna är en avgörande faktor som hämmar arbetet med jämställdhet och förstärker 
stereotypa könsroller. Denna eventuella brist på kunskap är ingenting som jag tror att 
pedagogerna som deltar i min undersökning hinner tillägna sig från informationstillfället till 
observationstillfället. 
 
Jag fokuserar på observationerna och ger de efterföljande intervjuerna en underordnad 
betydelse. Anledningen till detta är att det skulle te sig paradoxalt ur ett sociokulturellt 
perspektiv att fokusera på intervjuer för att ta reda på hur pedagogerna bemöter eleverna ur ett 
genusperspektiv. Vad människor säger är kontextuellt bestämt och interaktionen är ofta ett 
uttryck för kommunikativa kontrakt som gäller för dessa interaktioner. Vid undersökningar 
bör man hålla isär tänkande och kommunikation. Det man säger är inte nödvändigtvis det man 
tänker. Pedagogerna har ett uppdrag att främja jämställdhet och motverka förstärkning av 
könsroller. Därför finns det en risk för bristfällig tillförlitlighet vid intervjuer om pedagogerna 
berättar det de borde berätta (Säljö, 2000). Fangen (2005) påpekar att intervjudata inte bör 
”behandlas som om de vore handlingsdata, utan snarare ses som människors sätt att presentera 
sig själva. Det betyder att du inte kan ta för givet att det människor säger att de gör, är det de 
faktiskt gör. Snarare kan du se det de säger att de gör som en historia som återspeglar hur de 
önskar att framställa sig själva.” (s. 189) Även Säljö menar att vad vi får reda på genom att 
ställa en fråga i en intervju är vad individen i den aktuella situationen finner rimligt eller 
önskvärt att säga. Eller vad man i hastigheten kommer på, enligt de villkor som uppfattas 
gälla. För att motverka det sistnämnda och öka chanserna att få en inblick i individernas 
tankevärld informerar jag om intervjuns innehåll, några dagar före intervjun, för att ge dem tid 
till reflektion och tänkande. På det sättet kan jag få en helhetsbild, som inkluderar både 
handling och tänkande.  
 
Det känns högst relevant att kunna relatera det observerade till de berörda pedagogernas 
förhållningssätt för att skapa en förståelse och synliggöra pedagogernas roll ur ett 
genusperspektiv. Genom att kombinera intervju och observation kan jag nå längre än att 
endast behandla självpresentationer, genom att låta intervjuerna konfronteras med 
observationerna (Fangen, 2005). Kvalitativa intervjuer är ett sätt att ta reda på 
undersökningspersonernas perspektiv, deras uppfattning av något fenomen och söka förstå 
deras livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidson, 2003). I en kvalitativ intervju 
är både intervjuaren och intervjupersonen medskapare av samtalet. Frågor ställs på ett sådant 
sätt att utrymme ges för intervjupersonen att svara med egna ord. Att ställa öppna frågor där 
informanten kan svara fritt med egna ord innebär att intervjun har en låg grad av 
strukturering. Däremot har mina intervjuer en hög grad av standardisering. Det innebär att jag 
formulerat frågorna i förväg och ställer de i samma ordning till samtliga informanter. 
Standardiserade intervjuer används när man vill kunna jämföra och generalisera (Patel & 
Davidson, 2003). Säljö (2000) beskriver att kommunikation och tänkande bör hållas isär. 
Trots detta ser jag intervjun som bästa metod för att undersöka pedagogernas kunskaper och 
tankar om genus och jämställdhet och hur detta avspeglas i verksamheten. Jag vill också veta 
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deras uppfattningar om hur de arbetar med jämställdhet, om diskriminering förekommer och 
om de upplever skillnader mellan pojkar och flickor (se bilaga 1). Dessa frågor ska, 
tillsammans med observationen, synliggöra eventuella omedvetna såväl som medvetna 
skillnader i bemötandet. 
 
En vecka före jag påbörjade undersökningen fick samtliga enheter information om studiens 
syfte. Informanterna fick intervjufrågorna via mail före observations och- intervjutillfället. Jag 
informerade även om konfidentialiteten, hur uppgifterna kommer behandlas och att 
deltagandet är frivilligt. Jag berättade även kort om ungefärlig tidsåtgång och omfattning. Jag 
besökte varje enhet under en dag och började med att observera och avslutade med intervjuer. 
I förskoleklassen och i Förskola 2 utfördes enskilda intervjuer. Under min vistelse på Förskola 
1 frågade intervjupersonerna om de kunde intervjuas samtidigt vilket jag godkände. Under 
intervjun sammanfattade jag kortfattat min tolkning av intervjupersonernas svar efter varje 
fråga, för att min tolkning skulle överensstämma med vad de uttryckt. Observationsresultaten 
har jag sammanställt kategori för kategori med hjälp av stapeldiagram. Kategorier 
innehållande beteenden eller skeenden som inträffade med låg frekvens, presenteras i 
textformat. Intervjuerna har jag sammanställt genom att först transkribera dessa ordagrant och 
sedan sammanfattat resultaten, fråga för fråga. 
 
4.2.1 Etiska överväganden 
 
Inför denna studie, som omfattas av observationer och intervjuer har jag beaktat etiska 
principer. Vetenskapsrådet (2002) skriver att: 
 

Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av det 
förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 
undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. Såväl kortsiktiga som 
långsiktiga följder skall därvid beaktas. (s.5) 

 
Samhället har ett berättigat krav på att forskning bedrivs, forskningskravet, kunskaper bör 
utvecklas och fördjupas. Samtidigt har samhällets medlemmar ett berättigat krav på skydd 
mot otillbörlig insyn, individskyddskravet. I många fall väger forskningskravet tungt eftersom 
det är oetiskt att avstå från att bedriva forskning som kan komma att förbättra människors 
livsvillkor eller undanröja fördomar. Individskyddskravet har konkretiserats i fyra allmänna 
huvudkrav vid forskning, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav har jag beaktat genom att ge samtliga 
deltagare information om villkoren för deras deltagande, informationskravet. Jag har inhämtat 
samtliga deltagares samtycke, enligt samtyckeskravet. Deltagarna har även getts största 
möjliga konfidentialitet, konfidentialitetskravet, genom tystnadsplikt vad gäller allt utanför 
föremålen för undersökningen. Slutligen använder jag endast mina insamlade uppgifter till 
min studie, inte för något annat ändamål för varken mig eller någon annan, nyttjandekravet.  
 
4.2.2 Urval 
 
Till undersökningen har tre enheter valts ut. En förskoleklass, där eleverna är 6 år, och två 
förskoleavdelningar med barn i åldern 1-3 år. Jag skickade ut mail till ett större antal enheter 
och de första tre enheterna som svarade och tackade ja till deltagande är de jag besöker och 
observerar. Samtliga deltagare uttryckte intresse och berättade att de gärna ville ha 
utvecklande respons efter undersökningens slut. I förskoleklassen finns 16 elever, 38 procent 
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är flickor (6 stycken) och 62 procent är pojkar (10 stycken). I Förskola 1 närvarade 18 barn 
vid observationstillfället, 50 procent är flickor (9 stycken) och 50 procent är pojkar (9 
stycken). Förskola 2 bestod av 9 barn vid observationstillfället, 44 procent är flickor (4 
stycken) och 56 procent är pojkar (5 stycken). Samtliga observerade och intervjuade 
pedagogerna är kvinnor. Varje enhet fick själva välja ut två informanter som kunde och ville 
ställa upp på en intervju. De pedagoger som valdes ut till intervju var de pedagoger som jag, 
före intervjuerna, observerade. Samtliga intervjupersoner är kvinnor. Fem stycken är 
förskollärare och en är fritidspedagog. Jag benämner alla som Pedagog (med en tillhörande 
bokstav) vid beskrivningen och beskriver vilken verksamhet de tillhör inom parentes. Det gör 
jag endast vid första benämningen och jag gör detta för att intervjuerna lättare ska kunna 
kopplas ihop med respektive observation. 
 
4.2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Mina strukturerade observationer registrerades med hjälp av ett observationsschema (se bilaga 
2). Vid strukturerade observationer är undersökningsområdet väl preciserat och situationer 
och beteenden som ska ingå i undersökningen är specificerade och givna (Patel & Davidson, 
2003). Jag formulerade dessa situationer och beteenden till kategorier i observationsschemat. 
Relevanta beteenden kryssades in i schemat när de inträffade. På observationsschemat 
lämnade jag plats för att med penna registrera data som hamnade utanför kategorierna. 
Intervjuerna (se bilaga 1) registrerades med ljudinspelning, vilket Kvale & Brinkmann (2009) 
menar är det vanligaste sättet att registrera en intervju. De beskriver fördelar som att 
ljudinspelning skapar möjligheten att återvända till intervjun för att lyssna om och att 
intervjuaren dessutom lättare kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken under intervjun. 
Att skriva anteckningar under intervjun kan störa samtalsflödet. Dessutom ger ljudinspelning 
möjlighet att registrera exakta formuleringar. Trost (2005) påpekar några nackdelar med 
ljudinspelning, bland annat att mimik och kroppsspråk går förlorat samt att det är tidsödande 
att lyssna igenom det inspelade. Däremot beskriver han en fördel, förutom att man kan 
koncentrera sig på samtalet under intervjun, och att mycket data finns tillgängligt för vidare 
utskrift och analys.  
 
4.2.4 Databearbetning 
 
Data från observationerna överfördes till stapeldiagram med hjälp av Excel. Relevant data, 
utanför kategorierna, som registrerats för hand transkriberades till det slutgiltiga dokumentet.  
Ljudupptagningarna från intervjuerna transkriberades ordagrant i ett separat dokument. Sedan 
lyssnade jag på ljudupptagningen ytterligare en gång för att sedan sammanfatta de 
transkriberade intervjuerna i det slutgiltiga dokumentet där jag sammanfattade dessa och 
raderade data som upprepats under intervjuerna. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) kan man 
vid transkribering överföra en registrering till en annan form och i och med detta utelämna 
repetitioner och pauser. Data är inte detsamma som fakta. Det innebär att all insamlad data 
måste analyseras för att fakta ska träda fram (Grenness, 2005). Resultaten från 
observationerna kommer sedan att analyseras med intervjuerna som bakgrund. De teoretiska 
perspektiven som studien utgår från och den tidigare forskningen som jag presenterat är 
utgångspunkterna för den kommande resultatdiskussionen. Observationerna presenteras 
utifrån kategorierna i mitt observationsschema. Tillhörande stapeldiagram är uppdelade 
utifrån verksamhet eftersom detta ska kunna urskiljas. Intervjuerna sammanfattar jag utifrån 
intervjufrågorna med angivningar om vem som uttryckt vad. Jag har valt att presentera 
resultaten på det sättet för att observationsresultaten ska kunna sättas i ett sammanhang med 
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pedagogernas förhållningssätt. Det är därför nödvändigt att kunna urskilja vem som sagt vad 
och vilken observation intervjupersonerna hör till.  
 
4.2.5 Reliabilitet och validitet 
 
En undersöknings validitet handlar om hur användbara uppgifterna som samlats in är, i vilken 
mån en undersökning mäter vad den är avsedd att mäta. Validiteten är därför beroende av 
relevant data (Grenness, 2005; Kylén, 2004). I mitt fall handlar det om hur kategorierna i 
observationsschemat stämmer överens med beteenden i förskola och skola som kan 
synliggöra en verksamhet ur ett genusperspektiv. Detta har jag möjliggjort genom att utforma 
kategorier utifrån vad tidigare forskning påvisat vara faktorer som skiljer pedagogers 
bemötande utifrån barnens kön. Validiteten handlar också om hur väsentliga intervjufrågorna 
är, om de får intervjupersonerna att berätta det jag vill veta och som dessutom är relevant för 
mitt undersökningsområde. Att kombinera flera metoder kallas triangulering och är ett annat 
sätt att stärka en undersöknings validitet. Triangulering kan även innebära, förutom att 
kombinera flera metoder, att flera observatörer observerar och flera teoretiska utgångspunkter 
används (Grenness, 2005). Reliabiliteten anger en undersöknings tillförlitlighet (Grenness, 
2005; Kylén, 2004). ”Det finns alltid en viss motsättning mellan validitet och reliabilitet. Låg 
reliabilitet sänker validiteten. Däremot behöver inte hög reliabilitet öka validiteten.” (Kylén, 
2004, s. 13) 
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5. Resultat 
 
I detta kapitel redovisar jag undersökningens resultat. Mitt syfte har varit att undersöka hur 
pedagoger bemöter barn och elever ur ett genusperspektiv. Jag har sedan undersökt 
pedagogernas förhållningssätt till genus och jämställdhet. I presentationen av resultatet har jag 
valt att särskilja de observerade verksamheterna. Anledningen till detta är att mina två 
frågeställningar ska bilda ett sammanhang. Jag vill undersöka hur pedagogerna bemöter 
barnen/eleverna och analysera deras förhållningssätt till genus och jämställdhet. Detta kräver 
att det i presentationen går att urskilja till vilken verksamhet intervjupersonerna hör. 
 
5.1 Observationer 
 
Jag kommer nu att presentera resultatet från samtliga observationer. I de kategorier vars 
händelser var frekventa, redovisas dessa i stapeldiagram. Den blå färgen i diagrammen 
representerar flickorna och den röda färgen representerar pojkarna. I de kategorier där 
frekvensen var mycket låg beskriver jag tillhörande resultat i textformat. Övrig relevant data 
som hamnade utanför kategorierna redovisas sist, även det i textformat. När något namn 
framkommer är detta fingerat.  
 
5.1.1 Uppmärksamhet 
 

 
Figur 1. Uppmärksamhet från pedagoger.  
 
Observationerna utgår från vuxenstyrda aktiviteter som omfattas av morgonsamlingar och 
sångsamlingar. Jag har under dessa aktiviteter observerat och registrerat antalet gånger en 
dialog uppstår mellan pedagog och elev. I förskoleklassen gav pedagogen eleverna 
uppmärksamhet genom att tilltala dem och be dem berätta en sak från helgen. Detta skulle 
egentligen innebära en jämnt fördelad uppmärksamhet. Vad som gjorde att detta inte blev 
fallet var att några pojkar återtog uppmärksamheten vid några tillfällen trots att de redan fått 
berätta någonting om sin helg. En pojke räckte upp handen vid flera tillfällen och när han inte 
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fick uppmärksamhet berättade han rakt ut vad han ville ha sagt. Detta resulterade i en dialog 
mellan denna pojke och pedagogen. Pojkarna fick 77 procent av uppmärksamheten och 
flickorna fick 23 procent. Vilket innebär att pojkarna fick mer uppmärksamhet eftersom de 
utgör 62 procent av barnen i klassen. I Förskola 1 bygger resultatet på en sångsamling. 
Pedagogen hade en ”sångpåse” och barnen fick komma fram och välja ett föremål ur påsen. 
Denna fördelning var inte det som skapade skillnader mellan kön vad gäller 
uppmärksamheten. Anledningen till att pojkarna fick mer uppmärksamhet var att de gjorde 
anspråk på denna själva genom att prata rakt ut och krävde ett gensvar av pedagogen. Denna 
uppmärksamhet som de då fick genom att prata rakt ut var i negativ form, det vill säga 
tillsägelser. Pojkarna fick 71 procent av uppmärksamheten och flickorna fick 29 procent. Det 
innebär att pojkarna fick mer uppmärksamhet eftersom de utgör 50 procent av barnen i 
gruppen. I Förskola 2 bygger observationsresultatet på en liknande situation som i Förskola 1. 
Vid en sångsamling fick barnen välja mellan olika ”sångpåsar” och berätta vad de ville sjunga 
och pedagogen fördelade uppmärksamheten mellan barnen. Resultatet blev en jämnt fördelad 
uppmärksamhet, 56 procent till pojkarna och 44 procent till flickorna, vilket överensstämmer 
med antalet pojkar och flickor i procent. 
 
5.1.2 Komplimanger för prestationer 
 

 
Figur 2. Komplimanger för prestationer. 
 
I förskoleklassen får pojkarna fler komplimanger som syftar till deras prestationer än 
flickorna. Av alla dessa komplimanger gavs 78 procent till pojkarna, som utgör 62 procent av 
barnen i klassen. Ett exempel är när eleverna fick till uppgift att, i personliga böcker, rimma 
till ett bestämt ord och illustrera detta i böckerna. En av pedagogerna sa då till en pojke: ”Du 
hittade till och med ett nytt rim, bra jobbat!” En annan pojke fick, vid ett annat tillfälle, höra: 
”Bra att du tog på dig skorna, helt själv!” Det förekom även komplimanger för prestationer 
gentemot flickor om än dessa var färre, exempel: ”Bra jobbat!” (Efter att flickan slutfört 
uppgiften med rimorden). Även vid Förskola 1 är komplimanger för prestationer vanligare till 
pojkar än till flickor. Pojkarna, som utgör 50 procent av barnen i gruppen, fick 67 procent av 
dessa komplimanger. Ett exempel är när barnen skulle klä sig inför en utevistelse och en 
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pojke hittade sina vantar: ”Vad bra att du hittade dem!” Ett exempel från Förskola 2 är när en 
pedagog vid utevistelse sa följande till en pojke:	  ”Oj vad du kämpar på bra med den där 
pulkan!” Denna komplimang syftar till handlingen. Även vid Förskola 2 är komplimanger för 
prestationer vanligare till pojkar än till flickor. Pojkarna fick 71 procent av komplimangerna 
för prestationer. De utgör 56 procent av barnen i gruppen. 
 
5.1.3 Öppna frågor 
 

 
Figur 3. Öppna frågor.  
 
Med öppen fråga menar jag en fråga som kräver flera ord för att besvaras av personen som får 
frågan. Exempel på öppna frågor som ställdes i förskoleklassen är ”Vad vill du berätta från 
din helg?” I förskoleklassen är antalet öppna frågor jämnt fördelat mellan pojkar och flickor. 
Pojkarna fick 62 procent av dessa frågor medan flickorna fick 38 procent, vilket 
överensstämmer med fördelningen av pojkar och flickor i klassen. I Förskola 1 får flickor 
oftare en öppen fråga än pojkar. Av de öppna frågorna ställdes 67 procent till flickor, som 
utgör 50 procent av barnen i gruppen. I Förskola 2 är öppna frågor vanligare till flickor än till 
pojkar om än denna skillnad inte är markant. Flickorna, som utgör 44 procent av barnen i 
gruppen, fick 59 procent av de öppna frågorna. 
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5.1.4 Slutna frågor 
 

 
Figur 1.4. Slutna frågor.  
 
Kategorin slutna frågor innebär när en fråga ställs av en pedagog till ett barn/elev där 
barnet/eleven kan besvara frågan med ja eller nej. Slutna frågor visade sig vara vanligare 
bland de yngre, av de observerade barnen, och pojkar. Förutom i Förskola 2 där pojkar och 
flickor får lika många slutna frågor. Jag fokuserade inte på att undersöka i vilken ålder detta 
är vanligast förekommande men detta var ett tydligt resultat som framkom vilket gör att jag 
vill nämna det. Sammanfattat är slutna frågor vanligare till pojkar i förskoleklassen och i 
Förskola 1. I förskoleklassen är skillnaden som störst vad gäller slutna frågor till flickor 
respektive pojkar. 
 
5.1.5 Komplimanger för personlighet eller utseende 
 
Komplimanger kopplade till personlighet eller utseende var i förskoleklassen en handling med 
låg frekvens. Detta inträffade två gånger, båda gångerna var det flickor som fick 
komplimangerna. Båda komplimangerna handlade om flickornas utseende varav det ena 
handlade om en flickas hår: ”Men oj så fina flätor du har Lisa! Vad fin du är i håret!” 
Komplimanger kopplade till personlighet eller utseende inträffade inte i Förskola 1. Vid 
Förskola 2 observerade jag att barn vid några tillfällen fick komplimanger för personlighet 
eller utseende. Vid 67 procent av dessa tillfällen var det flickor som fick komplimangerna och 
33 procent av tillfällena var det pojkar. 
 
5.1.6 Bemötande som vi och dem 
 
Bemötande som vi och dem innebär att pedagogen kan förmedla en samhörighet med det egna 
könet genom att i bemötandet förmedla ett vi. Ett exempel på det är om en pedagog säger: 
”Nu ska vi ta på byxorna.” Alternativet till detta är bemöta som dem, exempel: ”Nu ska du ta 
på dig byxorna.” Bemötande som vi och dem inträffade med låg frekvens i förskoleklassen. 
Bemötande som vi förekom aldrig. Däremot förekom bemötande som dem vid tre tillfällen, 
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vid samtliga tre tillfällen gällde detta pojkar. Ett exempel på denna typ av bemötande är när 
en pojke skulle klä sig inför utevistelse: ”Kom så ska du få ta på dig dina byxor.” I Förskola 1 
skedde bemötande som vi och dem med mycket låg frekvens. Vid två tillfällen blev två olika 
barn bemötta som dem, en flicka och en pojke. En gång blev en flicka bemött som vi. 
Bemötande som vi eller dem var sällsynt även på Förskola 2, två gånger bemöttes en pojke 
som dem.  
 
5.1.7 Nekande svar 
 
I denna kategori har jag registrerat hur pedagoger bemöter nekande svar från barnen eller 
eleverna. Jag har undersökt om pedagogerna godtar ett nekande svar från ett barn eller en 
elev, eller inte. Nekande svar inträffade sällan i förskoleklassen. Vid sju tillfällen nekade en 
elev en uppmaning från en pedagog. Vid två tillfällen gällde detta flickor, ena gången godtogs 
det nekande svaret och den andra gången godtogs det inte. Vilket innebär att pedagogerna 
godtar ett nekande svar från flickor 50 procent av gångerna. Vid fem tillfällen gällde det 
pojkar. Fyra gånger godtogs pojkarnas nekande svar och en gång godtogs inte det nekande 
svaret. Det innebär att pedagogerna godtar ett nekande svar från pojkar 80 procent av 
gångerna. Något nekande svar från ett barn observerades aldrig på varken Förskola 1 eller 
Förskola 2. 
 
5.1.8 Utanför observationskategorierna 
 
Annat relevant i förskoleklassen, som hamnade utanför mitt observationsschema, var att ett 
flertal pojkar fick berätta fler saker under samlingen än vad som var bestämt i förväg av 
pedagogen. När en flicka uttryckte att hon glömt säga en sak fick hon inte berätta. Flickor 
benämndes i förskoleklassen, utöver sina namn, som ”Gumman”, ”Min sköna” och ”Söta 
vännen” och pojkar som ”Snygging” och ”Vännen.” 
 
I Förskola 1 observerade jag ett, för undersökningen, relevant agerande av en pedagog inför 
en planerad utevistelse. Två barn, en pojke och en flicka, upplevdes som stökiga eftersom de 
sprang runt inomhus och skrattade. Pedagogen uppmanade barnen vid ett flertal gånger att de 
skulle sluta springa. Slutligen sa pedagogen till pojken, ”Nej nu får du gå och börja klä dig.” 
Pojken som sprang fick, tillsammans med några andra pojkar, gå och klä på sig och fick 
därefter gå ut först. Flickan som sprang fick, tillsammans med några andra flickor, vänta 
inomhus tills pojkarna gått ut. ”Ni flickor kan leka en liten stund till så ska ni få klä er sen.” 
Därefter fick flickorna klä sig och gå ut. Barnen benämndes aldrig med något smeknamn. 
Däremot observerade jag att den ena pedagogen vid några tillfällen, exempelvis det ovan 
beskrivna, använde orden pojkar och flickor när hon tilltalade barnen. Ett exempel på det är 
när tre barn vid frukosten skulle gå fram till buffébordet och hämta gröt, vilket de gjorde 
några barn i taget. De tre barnen var alla flickor och pedagogen sa ”Nu får ni komma flickor.”  
 
I Förskola 2 observerade jag att några flickor blev kallade ”Min sköna böna” och ”Gumman”. 
Jag observerade aldrig att någon pojke kallades något annat än sitt namn. Vid frukosten var 
fyra jämnåriga barn närvarande, tre flickor och en pojke. När flickorna ätit färdigt gick de och 
tvättade sig själva. När pojken var klar sa en pedagog ”ja honom släpper vi då inte själv.” När 
flickorna som gick och tvättade sig ropade en pedagog (efter en stund) ”Hur går det för er 
tjejer?” 
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5.2 Intervjuer 
 
I detta kapitel sammanfattar jag samtliga intervjuer, fråga för fråga. Jag har valt att rubricera 
de sex intervjufrågorna på följande sätt: Jämställdhet, Genus, Jämställdhetsarbete, Skillnader 
mellan pojkar och flickor, Bemötande och diskriminering. Jag kommer inte att presentera 
ålder eller yrkesverksamma år eftersom detta inte är relevant. Anledningen till brist på 
relevans är att dessa fakta inte skiljer sig nämnvärt mellan intervjupersonerna.  
 
5.2.1 Jämställdhet 
 
Pedagog A (Förskoleklass) beskriver att jämställdhet är att man som pedagog ser till varje 
barns behov och att man utgår ifrån det. Pedagoger ska bemöta barnet där det är och göra det 
utifrån barnens personlighet och intressen. Att bemöta barns behov grundar sig inte på kön. 
Hon beskriver tidsbrist som en orsak som försvårar arbetet med jämställdhet: ”då är det ju 
tiden och övriga behov som gör att man kanske inte kan det.” Pedagog B (Förskoleklass) 
förknippar jämställdhet med att det bör vara jämställt mellan man och kvinna men det är det 
inte ”eftersom vårt samhälle är väldigt patriarkatiskt.” Lärare C och Lärare D (Förskola 1) 
menar att jämställdhet handlar om att ge alla barn samma möjligheter, oavsett kön. Lärare E 
(Förskola 2) förklarar jämställdhet som att alla får samma förutsättningar, oavsett kön eller 
andra omständigheter. Lärare F (Förskola 2) jämställdhet handlar om uppmärksamhet och 
delaktighet, att alla får uppmärksamhet och görs delaktiga. ”Jämställdhet här för mig, det 
handlar om uppmärksamhet och delaktighet i det vi håller på med. Att jag får vara med och 
synas lika mycket som du, oavsett vem jag är. Det är jämställdhet för mig, på jobbet.” 
 
5.2.2 Genus 
 
Begreppet genus används tämligen oreflekterat av Pedagog A, ”först bara, vad är genus 
egentligen? Sen kom det att vi är olika kön.” Hon hade inget mer att tillägga om genus. 
Pedagog B förknippar genus med forskning och berättar vidare att ”jag upplever genus 
väldigt könlöst fastän det inte är det. Jämställdhet upplever jag inte lika könlöst.” Både 
Pedagog C och Pedagog D menar att deras förhållningssätt till genus är att de ”bemöter 
barnen och inte könen.” Däremot påpekar Pedagog D att barnen är av olika kön och detta får 
inte förringas men de ska erbjudas samma möjligheter. Hon menar att vi inte ska ha någon 
norm i överhuvudtaget och får medhåll av Pedagog C som också säger ”genus finns i 
ryggraden, vi gör nog otroligt mycket skillnad som vi inte är medvetna om.” Genus är inget 
begrepp som Pedagog E har reflekterat över. ”Ordet genus för mig, jag tänker inte på det 
särskilt mycket, men det har ju varit mycket i media senaste åren.” Begreppet påminner henne 
däremot om att man inte ska styra barnen på något sätt. Pedagog F säger att ”det första som 
poppar upp är rosa och blått men sen här i jobbet, och då är jag ju lite färgad av de 
diskussioner vi har haft här på jobbet, där har jag den uppfattningen att barn är barn.” Hon 
beskriver att man inte ska kategorisera barn som pojkar och flickor. När barnen är små, upp 
till 3 år, tycker hon att det är lättare att se barnen som barn. Med stigande ålder skiljs de åt 
mer. ”Jag tänker inte pojke och flicka, det är jag rätt så övertygad om, men jag kan ha ett 
förhållningssätt som jag inte är medveten om själv.” 
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5.2.3 Jämställdhetsarbete 
 
De arbetar i förskoleklassen med jämställdhet, enligt Pedagog A, genom att tillgodose alla 
barns individuella behov. Däremot påpekar hon att en del barn tar mer av pedagogernas tid 
vilket hon upplever drabbar andra barn. Hon beskriver också att hon är medveten om att den 
grupp hon arbetar i har ett flertal pojkar som tar mycket uppmärksamhet från pedagogerna 
men hon menar att det inte behöver vara egenskaper som tillskrivs alla pojkar. Detta innebär 
däremot i den här gruppen att flickorna får en mer tillbakadragen roll. Pedagog B arbetar inte 
något speciellt med jämställdhet just nu men menar att hon samtidigt inte arbetar för 
motsatsen. Hon reflekterar över sitt arbetssätt för att synliggöra om eleverna bemöts på olika 
villkor.  
 
På Förskola 1 arbetar de medvetet med att ge alla barn samma möjligheter, enligt Pedagog C 
och Pedagog D. Alla rum har en blandning av färger, leksaker och material om än rummen i 
sig har sitt tema och syfte. Det innebär att pojkar på deras förskola klär sig i kjolar och flickor 
leker med bilar och borgar med tillhörande gubbar och även tvärtom. De utformar miljön på 
ett sådant sätt att det inte kan beskrivas som typiskt ”flickaktigt” eller ”pojkaktigt.” En servis 
är ofta röd eller rosa och då får rummet, som servisen finns, i detaljer i andra färger för att 
rummet inte ska få en typisk feminin karaktär. En riddarborg är ofta mörk men bakom den 
hänger ett tyg i rosa och orange. De är tydliga med att de inte försöker omvända barnen mot 
den motsatta stereotypa könsrollen eftersom detta också vore att begränsa barnens 
möjligheter. ”Vill en pojke leka med riddarborgen, varsågod, då leker man. Det är ju intresse. 
Det är ju inte meningen heller att pojkar inte får leka med pojkgrejer, utan det handlar om 
intresse, vad man är sugen på att göra.” Att flickor leker med sådant som anses vara typiska 
flickleksaker uppmuntras också eftersom det är barnens intressen som styr och därför 
uppmuntras. Både Pedagog C och Pedagog D påpekar att föräldrar ibland motverkar 
pedagogernas arbete med en verksamhet utan könsroller. Föräldrar ogillar ibland när deras 
pojke har klätt sig i klänning eller kjol eller leker med dockor när de kommer och hämtar 
honom på förskolan. De berättar att de är noga med att aldrig ge komplimanger till barn för 
deras utseende eller kläder eftersom det handlar om att förmedla att människor har samma 
värde och att värdet inte sitter i kläder eller prylar. Pedagog C säger att det viktigaste för 
jämställdhet och genusperspektivet är att man ständigt stannar upp och reflekterar över sitt 
arbetssätt. Hon får medhåll av Pedagog D som berättar att reflektion helt nödvändig för att 
åstadkomma utveckling och det är en stor del av deras arbetssätt. Ingen av dem ser reflektion 
och jämställdhetsarbete som något ytterligare som de ska arbeta med vid sidan om utan som 
en del som vävs in i verksamheten som allt annat nödvändigt.  
 
På förskola 2 beskriver Pedagog E att de inte arbetar med jämställdhet mer än att de försöker 
att inte göra skillnad eller bemöta på olika sätt. ”Jag tycker inte att vi gör det så mycket här 
nu, på små barn. Vi försöker ändå bemöta de lika, sen är det ju inte säkert att vi gör det.” Hon 
beskriver att traditionella skillnader mellan kön bidrar till ett förhållningssätt som ibland 
orsakar att skillnad görs. Omedvetet kan toleransnivån vara ojämn utifrån barnets kön. Hon 
menar ändå att medvetenheten om detta skapar möjligheter att förändra arbetssättet 
successivt. Pedagog F berättar att de inte har något uttalat arbetssätt som främjar 
jämställdhet, även om hon gärna skulle vilja säga att de har det. 
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5.2.4 Skillnader mellan pojkar och flickor 
 
Pedagog A menar att det i vissa fall finns skillnader mellan pojkar och flickor. På min fråga 
om hon tycker att det finns skillnader mellan pojkar och flickor får jag till svar: ”I vissa fall 
tror jag nog att det finns det, men inte i alla fall. Alla kan ju vara intresserade av precis samma 
saker oavsett om man är pojke eller flicka, men rent om man tittar i grupper så tror jag att det 
flera gånger är så att pojkar hörs mer och det har ju varit en fråga om hur man uppfostrar barn 
och det där kommer relativt tidigt att pojkar faktiskt får ta för sig mer och låta mer.” Pedagog 
B säger ”Jag tycker att det är en enorm skillnad på pojkar och flickor. Hade det inte varit det 
hade vi ju varit hermafroditer om jag ska sammanfatta det så. För vi är ju två kön för att det 
ska bli ett naturligt urval på ett helt annat sätt än om man hade varit hermafrodit.” Pedagog C 
och Pedagog D beskriver att det är skillnader mellan pojkar och flickor men Pedagog D tror 
att det många gånger kan vara pedagoger och andra vuxnas förväntningar som skapar dessa 
skillnader. När en flicka och en pojke exempelvis beter sig på exakt samma sätt kan 
pedagogens förväntningar orsaka att beteende uppfattas som olikt. Om en flicka och en pojke 
beter sig stökigt kan pedagogen reagera mer på flickans beteende för att förväntningen är att 
en flicka inte beter sig så. Det kan också vara så att maskulinitet omedvetet värdesätts högre, 
vilket i samma situation kan innebära att det anses vara positivt att flickan tar för sig medan 
pojken upplevs vara stökig och bör tystas ned. Detta tar båda avstånd från och menar att de 
drar gränsen på samma sätt för alla barn. Pedagog E tycker inte att det är några väsentliga 
skillnader mellan pojkar och flickor upp till 3 år. Detta menar hon blir tydligare med åldern 
och tror att skillnaderna kan ha biologiska förklaringar. Pedagog F menar att det i låg ålder 
inte är några skillnader mellan könen, däremot kommer skillnader med ålder vilket visar sig 
bland annat vid val av lek. Hon har svårt att tro att detta har biologiska förklaringar utan tror 
att detta har sociala orsaker, även om hon inte kan beskriva på vilket sätt. 
 
5.2.5 Bemötande och diskriminering 
 
Pedagog A upplever att pojkar ofta hörs mer och menar att det är en fråga om hur föräldrar 
uppfostrar sina barn. Flickorna acklimatiseras till detta mycket tidigt, redan i förskolan. Detta 
resulterar i att en form av diskriminering sker på grund av kön. Pedagog B är medveten om 
att hon omedvetet gör skillnad ibland, något som hon tidigare uppmärksammat genom 
ljudupptagning. Det innebär att hon tror att det förekommer diskriminering på grund av kön. 
Detta måste synliggöras och medvetet motverkas. ”Vårt samhälle är väldigt patriarkatiskt så 
det är inte jämställt.” Hon menar att det är orsaken till skillnader som sedan leder till olika 
förväntningar på könen. Det är skillnad på flickor och pojkar, men för den sakens skull ska 
man inte tillskrivas olika värde. Det ska vara skillnad mellan pojkar och flickor, på samma 
sätt som det är skillnad mellan individer, men inte jämställdhetsskillnader. I vår kultur finns 
tyvärr ett första kön och ett andra kön och det är svårt att komma ur den uppdelningen 
eftersom det är så vi är fostrade. Hon berättar att vi måste se det med andra ögon eller se det 
med våra ögon och reflektera över varför det ser ut så och bli medvetna om hur det påverkar 
vårt sätt att vara och bemöta andra. För att synliggöra detta är det bra att ha en kollega som 
skuggar och handleder för att medvetandegöra det omedvetna. Hon tror att det vid stressade 
situationer är särskilt svårt att hinna fundera över om man behandlar barnen jämställt, men att 
hon i det dagliga arbetet utgår från att hon jobbar med en grupp barn, inte med pojkar och 
flickor. Pedagog C och Pedagog D säger att de bemöter alla barn lika och menar att de inte 
diskriminerar något barn. Det är åtminstone inget de är medvetna om. Däremot tror de att de 
kan diskriminera och bemöta olika omedvetet, ”skulle du vara här och titta runt, skulle du 
säkert kunna säga att vi visst bemöter olika.” Pedagog E upplever inte att barn diskrimineras 
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av henne, detta sker i så fall omedvetet vilket innebär att det inte är något hon kan redogöra 
för. Däremot tror hon att det finns barn som diskrimineras på grund av kön, men tror inte att 
det görs med avsikt. Pedagog F upplever inte att något barn diskrimineras på förskolan, men 
menar att hon inte kan vara helt säker på det eftersom hon kan göra skillnader omedvetet. Hon 
upplever att ”pojkigt” beteende värderas högre än ”flickigt.” Om en flicka leker med bilar 
uppfattas det mer positivt än om en pojke leker med dockor. Detta erkänner hon att hon själv 
också skulle uppleva. Flickor som tar för sig kan ses som något bra medan pojkar som tar för 
sig kan anses vara stökiga. 
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6. Diskussion 
 
I detta kapitel kommer jag att börja med att diskutera studiens resultat. Jag kommer att 
förankra resultatet med hjälp av tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna som 
jag har utgått ifrån. För att tydliggöra hur pedagogernas förhållningssätt påverkar deras 
bemötande av barnen/eleverna anger jag vilken observation som diskuteras och även vilken 
intervju jag beskriver. Efter det kommer jag att problematisera och reflektera över hur min 
valda metod förhåller sig till studiens syfte och vilka för- och nackdelar som finns utifrån mitt 
val av metod. 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Mina frågeställningar var hur pedagogerna bemöter barnen/eleverna och vilket 
förhållningssätt pedagogerna har till genus och jämställdhet. Hur pedagogerna bemöter 
barnen/eleverna har jag undersökt genom observation. Hirdmans (1988) genussystem 
innefattar två logiker, isärhållning och manlig överordning. I förskoleklassen får pojkarna mer 
uppmärksamhet än flickorna och dessutom blev en flicka nekad att berätta fler än en sak vid 
samlingen medan pojkarna berättade flera. Detta tolkar jag som en förstärkning av den 
manliga överordningen. Käller (1990) menar att en hög utsatthet för dominans för med sig en 
känsla av lägre socialt värde hos individen. Jag tolkar situationen i samlingen som att 
pedagogen stärker pojkarnas dominans istället för att motverka den. Att neka någon ett 
beteende som sedan tillåts när det gäller en annan elev, anser jag vara ett bemötande som kan 
få allvarliga konsekvenser. Känslan att vara mindre värd är något som ingen elev ska uppleva 
och detta måste aktivt motverkas. Att alla barn tillskrivs och upplever att de har samma värde 
är vad jämställdhetsarbete handlar om och det är en fråga om demokrati och värdegrund 
(Svaleryd, 2003). Steenberg (1997) beskriver bland annat att lärare har fler replikskiften med 
pojkar än med flickor. Svaleryd (2003) skriver att vuxna i skolan har berättat att de omedvetet 
bär på känslan att pojkar har sämre tålamod, om de inte får uppmärksamheten som de söker 
vet man inte riktigt vad som sker. Detta överensstämmer med förskoleklassen och Förskola 1, 
utifrån vuxenstyrda aktiviteter. På Förskola 2 överensstämmer det inte, eftersom 
uppmärksamheten (antalet tilltal) var jämnt fördelad, åtminstone under den vuxenstyrda 
aktiviteten som var tillfället då jag observerade detta. När pojkar får mer uppmärksamhet än 
flickor förmedlar de vuxna pojkarnas makt. Samtidigt förmedlar de till flickorna att de 
kommer i andra hand. Eidevald (2011) menar att pedagogerna, när de gör skillnad, formar och 
befäster könsordningen. Att befästa pojkarnas makt förstärker genussystemets första logik. 
 
Nekande svar observerades aldrig på varken Förskola 1 eller Förskola 2, däremot var det 
vanligare att ett nekande svar godtogs av pojkar än av flickor i förskoleklassen. Delegationen 
för jämställdhet på förskolan (2004) beskriver hur pedagoger värderar pojkars nej högre än 
flickors. Svaleryd (2003) beskriver att pedagoger bär på en känsla av att pojkar har sämre 
tålamod än flickor. Min tolkning är att pojkarnas nej har godtagits oftare än flickors för att 
pedagogerna inte vill förvärra situationen på något sätt. 
 
Pojkarna får också fler komplimanger för prestationer än flickorna. Min tolkning är att detta 
förstärker attityden att det pojkar gör, är mer värt. Att flickor får fler komplimanger för 
personlighet eller utseende påverkar flickornas självkänsla och skapar en ökad stress 
(SOU2009:64). Samtliga intervjupersoner uppger att de troligtvis gör skillnad på pojkar och 
flickor men menar att detta inte är något de gör medvetet. Jag observerade aldrig att en pojke 
fick någon komplimang för utseendet vilket två flickor fick. Eidevald (2011) påpekar hur 
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kommentarer om utseende och kläder bidrar till flickornas uppfattning om deras möjligheter 
att vara. När hans dotter väljer opraktiska kläder framför kläder som lämpar sig bättre för den 
aktuella aktiviteten. Det förmedlar också ett värde som inte finns hos personen utan i det yttre, 
i det här fallet kläder. Ett exempel från förskoleklassen handlade om en flickas frisyr: ”Men oj 
så fina flätor du har Lisa! Vad fin du är i håret!” 
 
Genussystemets andra logik, isärhållning förstärks genom att kategorisera barnen efter kön. 
Dessa kategoriseringar har skett när barnen i förskoleklassen benämnts med olika smeknamn 
såsom pojkar som kallats ”Snygging” och ”Vännen” medan flickorna ibland kallades 
”Gumman” och ”Söta vännen”. Att använda smeknamn innebär inte nödvändigtvis 
kategorisering. När typen av smeknamn som används däremot baseras på vilket kön barnet 
har, förmedlar pedagogen en skillnad mellan flickor och pojkar. Eidevald (2011) menar att 
flickor och pojkar beskrivs med olika ord redan från födseln, vilket innebär att uppdelningen 
påbörjas redan då. I Förskola 2 observerade jag aldrig att en pojke kallades för något annat än 
sitt namn. Däremot hade flickorna smeknamn. Det innebär att en uppdelning av två kön 
förmedlas även där, eftersom det är flickorna som har smeknamn och inte pojkarna. Samtliga 
pedagoger berättar att de inte gör skillnad mellan könen, men påpekar samtidigt att det säkert 
ändå händer omedvetet. När den ena pedagogen på Förskola 1 kallade en grupp barn för 
flickor, är detta ett uttryck som särskiljer pojkar och flickor genom en kategorisering av 
flickorna.  
 
När flickan som sprang inomhus med pojken, på Förskola 1, fick hon stanna inne medan 
pojken fick gå ut tillsammans med några andra pojkar har en form av diskriminering skett. Jag 
tolkade pedagogens agerande som att hon tyckte att det var högljutt och rörigt och skulle råda 
bot på det genom att börja med att skicka ut de barn som orsakade detta. Att i det läget skicka 
ut pojkarna tolkar jag som en föreställning om att pojkar är mer högljudda och livligare än 
flickor. Svaleryd (2003) menar att vuxna förväntar sig att pojkarna ska ha ett större 
rörelsebehov vilket resulterar i att de tillåts göra mer än flickorna. Genom mitt antropologiska 
perspektiv och mitt genusperspektiv tolkar jag detta som traditionella föreställningar om kön 
som skapar ett oreflekterat arbetssätt som diskriminerar pojkar. Vid intervjun från Förskola 1 
uttryckte pedagogerna sina tankar om detta och förklarade att maskulinitet värdesätts högre, 
vilket kan skapa situationer där det anses vara positivt att flickan tar för sig medan pojken 
upplevs vara stökig och bör tystas ned. De påstår att de drar gränsen på samma sätt för alla 
barn. Jag tolkar även bemötandet av pedagogerna på Förskola 2 som diskriminerande när de 
skickade iväg flickorna att tvätta sig efter frukosten och strax därefter sa ”ja honom släpper vi 
då inte själv” till den enda pojke som var närvarande vid frukosten. Vid intervjun menade 
dessutom Pedagog E att hon inte upplever att någon diskrimineras av henne. Min uppfattning 
är att detta var en omedveten diskriminering från pedagogerna. Det går också att tolka detta 
som en individualiserad bedömning av pedagogerna. Med det menar jag att pojken faktiskt 
skulle vara obenägen att gå och tvätta sig själv medan detta var något som flickorna klarade 
av bättre. Trots denna möjlighet tolkar jag agerandet som diskriminerande eftersom pojken 
var lika gammal som flickorna och jag upplevde inte några tydliga skillnader i utveckling hos 
dessa barn.  
 
I Förskola 1 fick flickorna fler öppna frågor medan pojkar och flickor fick lika många slutna 
frågor. Jag har observerat två avdelningar med barn mellan 1-3 år och en förskoleklass med 
barn mellan 5-6 år och ett resultat som framkommit är att slutna frågor är vanligare i arbetet 
med yngre barn. Steenberg (1997) beskriver att flickor oftare får ifyllnadsfrågor, likt 
Eidevalds (2011) beskrivning av öppna frågor som är vanligare till flickor. I förskoleklassen 
är antalet öppna frågor jämnt fördelade, i Förskola 1 och Förskola 2 är dessa frågor vanligare 
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till flickor. Detta innebär att barnen tränas i språklig kommunikation på olika sätt (Eidevald, 
2011) vilket innebär att skillnad görs utifrån kön. 
 
Pedagogernas förhållningssätt till genus och jämställdhet har jag undersökt genom intervjuer. 
Samtliga informanter, förutom Pedagog F, menar att jämställdhet handlar om att se varje barn 
som en individ och ge alla barn samma förutsättningar. Pedagog F förklarar istället 
jämställdhet som att alla får uppmärksamhet och görs delaktiga, ”att jag får vara med och 
synas lika mycket som du, oavsett vem jag är.” Jag tolkar dessa svar som att de har kunskaper 
om vad jämställdhet innebär. 
 
För flertalet av informanterna är begreppet genus nästintill oreflekterat. Pedagog C och 
Pedagog D är de som ger begreppet den mest utförliga förklaringen. De har reflekterat över 
att bemöta barnen och inte könen och att genus finns i ryggraden. Dessa åsikter om genus står 
i likhet med Hirdmans (1988) förklaring av genus som något djupt inrotat som man inte med 
lätthet kan göra sig fri ifrån. Att begreppet är nästintill oreflekterat tolkar jag som bristfällig 
kunskap som skapar svårigheter att motverka konstruktionen av könet.  
 
Pedagog A menar att det i hennes klass finns ett flertal pojkar som tar en stor del av 
uppmärksamheten av pedagogerna vilket orsakar mer tillbakadragna roller för flickorna. Detta 
är en följd av individualiserade insatser, enligt henne. Hon menar också att tid inte finns till 
jämställdhet, ”då är det ju tiden och övriga behov som gör att vi inte kan det.” Att påstå att 
tiden inte räcker till för jämställdhetsarbete tolkar jag som dels brist på kunskap inom ämnet 
eftersom en medvetenhet om konsekvenserna hade skapat andra prioriteringar. Dessutom 
uttrycker pedagogen att jämställdhetsarbete är tidskrävande, vilket tyder på en uppfattning att 
jämställdhet är någonting eget utöver andra ämnen. Pedagog B uttrycker att de inte arbetar 
med jämställdhet just nu. Jag tolkar det inte som att de inte alls arbetar med jämställdhet, 
eftersom hon samtidigt påpekar att de försöker behandla alla lika. Däremot verkar inte 
jämställdhet prioriteras vilket jag tolkar som brist på kunskap, eftersom jag tror att pedagogen 
hade agerat annorlunda om hon visste vilka konsekvenser en omedveten olikbehandling kan 
få. Pedagog C och Pedagog D berättar att de arbetar medvetet med jämställdhet, invävt i 
verksamheten. Detta görs bland annat genom att utforma rum som bryter mot stereotypa 
mönster. Till exempel att en vägg i rummet där bilar och en riddarborg finns är rosa. Framför 
allt reflekterar de ständigt över hur deras arbetssätt påverkar barnen. Jag tolkar pedagogernas 
svar som att de är medvetna om att detta ämne är viktigt, att det sker omedveten och ofta 
automatiserat och att det därför krävs ständig reflektion över vad man som pedagog förmedlar 
genom sitt agerande. Pedagog E menar att de inte arbetar med jämställdhet men försöker att 
inte göra skillnad på pojkar och flickor. Pedagog F beskriver samma sak, att de inte har något 
uttalat arbetssätt för jämställdhet. Dessa svar tolkar jag på samma sätt som svaren från 
Pedagog A och Pedagog B. 
 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (2004) har kommit fram till att brist på kunskap är 
en av de viktigaste faktorerna som motverkar jämställdhet i förskolan. I min undersökning 
tolkar jag att resultatet överensstämmer med den förklaringen. Intervjuerna visar emellertid 
skillnader vad gäller kunskaper men sammantaget görs skillnader som pedagogerna inte 
uppfattar vilket jag tolkar som brist på djupgående kunskaper. I Förskola 2 hävdar den ena 
pedagogen att hon inte gör skillnad på pojkar och flickor medan den andra pedagogen säger 
att hon inte vet om hon gör det. Vid observationerna benämns flickorna, utöver sina egna 
namn, med smeknamn som ”Min sköna böna” och ”Gumman”. Eftersom pojkarna inte 
benämndes med dessa smeknamn innebär detta att skillnad mellan könen görs. 
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Pedagog A menar att det ibland är skillnad på pojkar och flickor. ”I vissa fall tror jag nog att 
det finns det, men inte i alla fall. Alla kan ju vara intresserade av precis samma saker oavsett 
om man är pojke eller flicka, men rent om man tittar i grupper så tror jag att det flera gånger 
är så att pojkar hörs mer och det har ju varit en fråga om hur man uppfostrar sina barn.” Detta 
svar tolkar jag som att Pedagog A tycker att det är skillnad på pojkar och flickor, men att 
detta har sociala förklaringar. Pedagog E menar att skillnader som finns mellan pojkar och 
flickor är biologiska. Pedagog F uttrycker motsatsen, att skillnaderna är socialt konstruerade. 
Hon kunde inte beskriva hur, men hon trodde inte på biologiska förklaringar. Min uppfattning 
är att skillnader mellan kön och att skillnad görs är mer acceptabelt om man som pedagog 
förklarar orsakerna som biologiska. 
 
6.2 Metoddiskussion 
 
För att försäkra mig om en god reliabilitet, undersökningens tillförlitlighet (Grenness, 2005; 
Kylén, 2004), har jag använt mig av strukturerade observationer eftersom denna ger mer 
tillförlitliga data än en ostrukturerad observation enligt Trost (2010). Patel och Davidson 
(2004) menar att det är lättare att registrera observationer som är strukturerade, vilket ökar ett 
tillförlitligt resultat. Utan en strukturerad observation, med observationsschema, hade det 
blivit svårt att hinna med att uppfatta och registrera relevanta beteenden och skeenden från två 
olika pedagoger. Med ett schema med tydligt avgränsade kategorier gick det snabbt att 
registrera händelser, som ibland inträffade väldigt tätt inpå varandra. Mitt val av strukturering 
påverkar även möjligheten att tolka. Observationer är ”teoriladdade”, d.v.s. att det 
observerade är tolkade data som placerats i en referensram. Vi lägger alltid in ett perspektiv i 
det vi ser och det vi ser är oskiljaktigt från perspektivet (Fangen, 2005). Detta är jag medveten 
om och perspektiven som jag utgår ifrån är presenterade. Däremot har jag minimerat risken 
för egna personliga tolkningar tack vare tydligt avgränsade observationsscheman.  
 
Fördelen med observation som metod är bland annat att den ger en bredare utgångspunkt för 
tolkningar och kan synliggöra mindre uppenbara sidor av det observerade fältet. Eftersom en 
okunskap råder hos pedagoger, om hur bemötandet påverkar barnen/eleverna ur ett 
jämställdhets- och genusperspektiv (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2004), är 
observation en användbar metod för tillförlitliga resultat i detta ämne. 
En nackdel gällande mina observationer kan vara att resultatet inte är generaliserbart på grund 
av studiens begränsade omfattning. Resultatet ger en bild av hur det är ställt med 
jämställdheten i de verksamheter jag observerat den aktuella dagen. Det hade varit intressant 
att studera dessa verksamheter, och även fler, under en längre tid. Tillfälliga avvikelser i 
pedagogernas bemötande kan ha skett den aktuella dagen för min observation. 
 
Intervjuer var en nödvändig metod för att ta reda på pedagogernas egna tankar om genus- och 
jämställdhet. Graden av standardisering tillät intervjupersonerna att tala med egna ord. Att 
informera intervjupersonerna om intervjufrågorna i förväg var en metod att försäkra mig om 
intervjuernas reliabilitet, eftersom det ökar chanserna att få mer välgrundade svar (Säljö, 
2000). Genom en enkät hade jag gått miste om följdfrågor och jag hade inte kunnat förklara 
mina frågor på andra sätt när intervjupersonerna undrade hur jag menade.  
 
Fangen (2005) menar att kombinationen av intervju och observation ger ett bra underlag för 
att kunna validera tolkningarna. Även Grenness (2005) menar att triangulering, att kombinera 
flera metoder, styrker en undersöknings validitet. Triangulering handlar, förutom att 
kombinera flera metoder, även om att använda sig av flera observatörer och teoretiska 
perspektiv. I mitt fall hade validiteten stärkts genom att någon fler hade observerat 
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tillsammans med mig. Vad som stärker min undersökning i detta avseende är det faktum att 
flera teoretiska perspektiv och metoder har använts. 
 
Att jag använde mig av ljudupptagning vid intervjuerna var värdefullt för studiens reliabilitet. 
Jag har kunnat lyssna om på intervjuerna flertalet gånger. Vid transkriberingen upptäckte jag 
att de hade sagt andra saker än vad jag kunde minnas. Detta hade, utan ljudupptagningen, gått 
förlorat. Trost (2010) påpekar att det finns nackdelar med ljudupptagning, att denna inte 
omfattas av kroppsspråk och mimik som en videoinspelning gör. Min tolkning är att resultatet 
trots detta är tillförlitligt eftersom jag inte behövt anteckna utan kunnat leva mig in i samtalet 
och studerat intervjupersonernas kroppsspråk och mimik om än detta inte dokumenterats. Min 
uppfattning är också att det finns en risk att intervjupersonerna hämmas vid videoinspelning 
eftersom detta kan uppfattas som lite obehagligt. Orsaken till den uppfattningen är att 
intervjupersonerna uttryckte en viss nervositet när jag berättade om ljudupptagningen. 
Däremot bör det påpekas att ljudupptagningen fick deras medgivande då deras uppfattning var 
att detta skulle ge den mest tillförlitliga tolkningen av vårt samtal. 
 
Eftersom jag var, till viss del, deltagande under observationerna är jag medveten om att det 
kan ha förekommit för studien relevanta data som jag inte uppfattat. Trots detta ångrar jag inte 
mitt medvetna vad av deltagarroll. Fangen (2005) beskriver att vissa deltagarroller kan vara 
etiskt problematiska, om de bryter ner det sociala samspelet och skapar till exempel genans, 
förvirring eller aggression. Min uppfattning är att det kan skapa bland annat förvirring hos 
små barn om observatören är icke-deltagande. Det är inte ett vanligt förekommande socialt 
samspel för dem, att en vuxen beter sig på ett sådant sätt på förskolan. Av den anledningen 
valde jag att framstå mer som en tjänstgörande pedagog samtidigt som mitt 
observationsschema ständigt fanns tillgängligt för registrering.  
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7. Slutsats 
 
Min slutsats är att det råder skillnader vad gäller pedagogers förhållningssätt till genus och 
jämställdhet. Pedagoger har gett uttryck för jämställdhetsarbete som projekt och tidsbrist som 
hinder. Pedagoger har också menat att jämställdhetsarbete bör integreras i hela verksamheten 
och ständigt vara föremål för reflektion. Dessa olika förhållningssätt innebär också skillnader 
vad gäller jämställdhetsarbetet. De pedagoger som ger den mest utvecklade förklaringen av 
deras förhållningssätt till genus och jämställdhet, som dessutom stämmer överens med vad 
den tidigare forskningen hävdar, är också de som ser jämställdhetsarbete som en del av 
verksamheten. Däremot räcker inte detta för en verksamhet som behandlar alla lika i alla 
situationer. Studien visar att kön görs på fler sätt än vad många pedagoger har kunskap om, 
vilket försvårar möjligheten att skapa en jämställd verksamhet där barnen bemöts som 
individer. Pedagogerna förstärker till exempel uppdelningen mellan pojkar och flickor genom 
att benämna de med olika smeknamn baserade på kön. Även diskriminering baserat på 
stereotypa uppfattningar om kön har skett när en pojke och flicka gavs olika konsekvenser för 
samma beteende. Studien visar också att är att samtliga pedagoger jag mött vill alla barn väl 
och vill skapa de bästa förutsättningarna för alla barn. Problemet är att vissa relevanta 
kunskaper i vissa avseenden är bristfälliga vilket innebär svårigheter att utföra följande 
uppdrag: att ”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.” (Skolverket, 2010, s.5) Dessutom har studien 
påvisat en omedvetenhet hos pedagogerna om hur deras bemötande av pojkar och flickor 
skiljer sig åt.  
 
Lärdomar jag kommer att ta med mig till mitt kommande yrkesliv är att något som kan 
framstå som litet kan bli stort och få stora konsekvenser. Innan jag påbörjade detta arbete 
förstod jag inte vidden av problematiken med att dockvagnen är rosa eller att flickan kallas 
”gumman” medan pojken kallas ”grabben”. Idag förstår jag att det handlar om att skillnad 
görs, oavsett hur betydelselöst det kan uppfattas att vara. En rosa vagn ger leken med docka 
och vagn ett feminint uttryck som förstärker stereotypa föreställningar om kön. När barnen får 
olika smeknamn förmedlar vi deras olikhet. När vi gör skillnad tydliggör vi skiljeväggen 
mellan könen och förstärker könets olika roller. Detta skapar begränsningar som jag tror att 
flertalet pedagoger inte är medvetna om när de exempelvis ger flickan en komplimang för 
hennes personlighet medan pojken ges beröm för sin prestation eller när de tilldelas olika 
smeknamn. Jag har insett att kunskapen om hur kön görs är viktig för att möjliggöra en 
förändring. Jag tror inte att detta är lätt att åstadkomma. Utöver utvecklade kunskaper om 
ämnet krävs ett reflekterande och framför allt integrerat arbetssätt. Den mest skrämmande 
insikten är bristen på kunskap om en viktig del av vårt uppdrag som pedagoger. Jag kan inte 
tro att en lärare skulle få undervisa i ämnet matematik om läraren hade bristfälliga eller 
nästintill obefintliga kunskaper inom ämnet. Jag kan inte heller tro att en lärare får undervisa i 
engelska om kunskaperna i ämnet är knapphändiga. Jag kommer ta med mig lärdomen att 
kompetent personal och fortbildning inte är underskattat. Jag tar också med mig min tragiska 
tolkning att vissa delar av vårt uppdrag värdesätts högre än andra, vilket kan få stora 
konsekvenser. 
 
Olika förutsättningar och utgångslägen kräver individanpassning, vilket inte ska blandas ihop 
med olika villkor. Barn och elever ska utvecklas och lära på lika villkor oavsett 
omständigheter. Min undersökning visar däremot att detta inte är fallet, i alla lägen. En faktor 
som ligger till grund för de olika villkoren är vilket kön barnet/eleven har. 
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7.1 Fortsatt forskning 
 
Flera av mina informanter har påpekat att skillnader mellan könen förstärks i takt med 
barnens stigande ålder. En jämförelse av hur arbete med genus och jämställdhet ser ut i olika 
åldrar tycker jag är ett intressant ämne för vidare forskning. Detta för att synliggöra var, hur 
och när det brister. Det vill säga hur och när skillnad görs och hierarkier skapas eller 
upprätthålls. 
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Bilaga 1 
 
Intervju	  
	  
Kön: 
 
Ålder: 
 
Antal yrkesverksamma år: 
 
 
1. Vad tänker du på när du hör ordet jämställdhet? 
 
 
 
 
2. Vad tänker du på när du hör ordet genus? 
 
 
 
 
3. Hur arbetar ni i er verksamhet med jämställdhet? 
 
 
 
 
4. Upplever du att det finns skillnader mellan pojkar och flickor? Hur ser de i så fall ut? 
 
 
 
 
 
5. Berätta: Bemöter du flickor och pojkar på samma sätt i verksamheten? 
 
 
 
 
 
6. Upplever du att barn diskrimineras p.g.a. kön i er förskola/skola? 
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Bilaga 2 
 
Observationer  
 
Bemötande vid ett nekande svar av pojke 
 
Godtar: 
          
          
          
          
          
 
Frågar igen: 
          
          
          
          
          
 
Godtar inte: 
          
          
          
          
          
 
Bemötande vid ett nekande svar av flicka 
 
Godtar: 
          
          
          
          
          
 
 
Frågar igen: 
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Godtar inte: 
          
          
          
          
          
 
Antal öppna frågor (besvaras med flera ord) till flickor 
 
Flicka 
          
          
          
          
          
          
          
     
Pojke 
          
          
          
          
          
          
          
 
 
Antal slutna frågor (ja/nej) 
 
Flicka 
          
          
          
          
          
          
          
     
 
Pojke 
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Komplimanger kopplade till prestationer 
 
Flicka      
          
          
          
          
          
          
          
 
Pojke 
 
          
          
          
          
          
          
          
 
 
Komplimanger kopplade till personlighet eller utseende 
 
Flicka 
          
          
          
          
          
          
          
     
 
Pojke 
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Uppmärksamhet från pedagog vid vuxenstyrda aktiviteter. (Ett kryss vid varje dialog) 
 
Flicka 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
Pojke 
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
Bemöter kvinnliga pedagoger flickor som ett vi och pojkar som ett dem? (Nu ska du få 
dina byxor? /Nu ska vi sätta på byxorna.). 
 
Bemötande som vi- Flicka 
          
          
          
          
          
          
          
 
 
Bemötande som vi- Pojke 
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Bemötande som dem- Flicka 
          
          
          
          
          
          
          
 
 
Bemötande som dem-Pojke 
          
          
          
          
          
          
          
 
 
 
	  


