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___________________________________________________________________ 

 

BAKGRUND:  I avsnittet redogörs för forskning om genus och barn i förskolan 

och det styrdokumenten tar upp om ämnet. Tidigare forskning 

behandlar pedagogers syn på jämställdhet i förskolan och 

pedagogers syn på pojkar och flickor och verksamheten. Jag tar 

upp vad ett antal författare skriver om genus och jämlikhet och ger 

exempel på hur pedagoger kan jämna ut skillnader på pojkars och 

flickors sätt att vara. 

 

SYFTE: Syftet med studien är att undersöka hur flickor och pojkar på två 

förskolor uppmärksammas och bemöts av pedagoger i förskolan. 

 

METOD: Studien är kvalitativ där jag har använt mig av observationer av 

barn och pedagoger i olika vardagssituationer. 

 

RESULTAT: Resultatet visar att pojkar tar och får större plats och också gör sig 

hörda mer än flickor men också att pojkar får mer negativ 

uppmärksamhet i form av tillsägelser än flickorna. 

Observationerna visar exempel på hur pedagoger bemöter barnen i 

olika typer av situationer och att barn bemöts på olika sätt utifrån 

kön, som flicka och pojke. Resultatet visar också exempel på att 

barnen i vissa situationer bemöts lika oavsett könstillhörighet. 
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Inledning  

Sedan 1998 har förskolan haft en egen läroplan Lpfö98 (2008) där läroplanen bland annat tar 

upp att vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar samt deras krav och förväntningar som ställs 

bidrar till att skapa uppfattningar om vad som är kvinnligt respektive manligt.   

 

Vidare står det att i förskolan ska pojkar och flickor ha samma möjligheter, att pröva och 

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.  

Under min praktik i utbildningen har jag sett att barn verkar agerar efter de förväntningar 

pedagoger kan ha beroende på om det är en flicka eller pojke. De reaktioner som följer visar 

att barnen förväntar en viss reaktion från den vuxne, exempelvis när en pojke visade upp sin 

Spiderman t-shirt för mig såg jag på honom att han inte fick den reaktion han hade väntat sig 

av mig då jag svarade honom med att säga att hans tröja var fin. Han stod som förstenad med 

t-shirten utdragen och tittade frågande på mig. Han hade kanske förväntat sig en annan 

reaktion; ” wow vilken häftig t-shirt” och även bekräftande följdfrågor som att han gillar 

Spiderman och hur häftig Spiderman är osv. Likadant kan det vara när en flicka visar upp sin 

t-shirt/tröja. De får de ofta höra, då med mjuk röst att ”ah vad fin tröja du har” ”är rosa din 

favoritfärg?”. Jag har också märkt att flickor får bekräftelse genom att hjälpa pojkar på med 

ytterkläder i hallen när man ska gå ut på gården. Utifrån dessa exempel vill jag undersöka hur 

man som pedagog i förskolan bemöter flickor och pojkar. Har man som pedagog vissa 

förväntningar på hur flickor/ pojkar ska vara, och behandlar man dem efter de 

förväntningarna?   
 

Mina egna tankar, när det gäller om pojkar också kan ha rosa eller andra s.k. flickfärger på 

sina kläder, ställdes på sin spets under min sista praktik. Jag satt med på samlingen när jag 

tittade ut genom fönstret och fick se ett barn med sin mamma. Barnet var klätt i rosa och lila, 

så jag trodde det var en flicka som jag inte hade träffat än och frågade en av pedagogerna om 

det var en flicka. Men till min förvåning svarade pedagogen mig med ett pojknamn. Innan den 

här händelsen har jag varit säker på mina tankar och värderingar kring att pojkar ska få klä sig 

i rosa kläder. Jag har tyckt att det är självklart att rosa ska vara en färg som alla skall ha och 

att pojkar ska få klä sig i denna färg. Men när mina tankar/värderingar kring detta 

konfronterades på detta sätt blev jag osäker på om jag verkligen tycker att pojkar ska få klä 

sig i rosa? När jag såg detta kände jag mig kluven, för en stund visste jag inte vad mina 

åsikter är kring pojkar och att de får har rosa kläder.  

 

Det jag sedan kände var att det var bra att mina värderingar blev utmanade, att det inte var 

lika lätt längre att tycka att det var självklart att pojkar ska få klä sig i samma färger som 

flickor ofta gör.  Dessa exempel har gjort mig ännu mer nyfiken på om vi behandlar 

flickor/pojkar så lika som enligt min uppfattning personalen på förskolor ska göra. Se också 

läroplan för förskolan, Lpfö98 (2008). I Olofsson (2007 s.13) finns det ett exempel på en 

pedagogs syn på vilket djur som passar barnen och hur olika hon presenterar dessa 

plastleksaksdjur för barnen beroende på kön. Barnen har fått som uppgift att bygga hus till 

vilda djur och när hon delar upp djuren får pojkar djur som krokodil eller tiger. Pedagogen 

betonar hur farlig tigern är genom att morra när hon ger pojken leksaken. När hon delar ut 

djur till flickorna är det djur som zebra, kamel och giraff. När pedagogen ger zebran till en av 

flickorna betonar hon hur gullig detta djur är. Varför är det så att pedagogen tror att när är 

man ska presentera något för barnen, i det här fallet en leksak, så ska det vara spännande och 
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farligt om barnet är en pojke? Men när hon gör samma procedur med flickorna ska det vara 

något som är gulligt och ofarligt.  

Mina egna erfarenheter under verksamhetsförlagd utbildning gjorde mig nyfiken på hur det 

fungerar på andra förskolor än de jag har haft kontakt med. Det jag vill göra är en studie av 

hur pedagoger bemöter flickor och pojkar i vardagsrutinerna.  

 

Syfte  

Mitt syfte är att undersöka hur flickor och pojkar i två förskolor uppmärksammas och bemöts 

av pedagoger i förskolan.  

 

Frågeställningar  

Finns det skillnad i bemötandet i rutinsituationer respektive t.ex. fria aktivitet?  

Får pojkar mer uppmärksamhet än flickor och i så fall på vilket sätt? 
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Bakgrund  

I det här kapitlet ges en översikt över hur förskolan enligt olika forskningsstudier har sett på 

jämställdhet mellan pojkar och flickor. I avsnittet finns också exempel från styrdokument och 

tidigare forskning.  Det finns också forskning om hur pedagoger arbetat med jämställdhet 

mellan flickor och pojkar i sin förskola.  

Styrdokument  

I förskolans läroplan, Lpfö98 (2008) finns det olika mål som man inom förskoleverksamheten 

ska sträva mot, bland annat lyfter man upp att vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar samt 

de krav och förväntningar som ställs bidrar till att skapa barnens uppfattningar om vad som är 

kvinnligt respektive manligt. Enligt läroplan för förskolan ska pojkar och flickor ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar av stereotypa 

könsroller. Förskolan ska även ha en levande social och kulturell miljö som stimulerar barn 

att ta egna initiativ utifrån sina intressen. 

 

I Skolverkets ” Förslag till förtydligande i läroplanen för förskolan” (2009) finns förändringar 

och förtydligande av den nuvarande läroplanen för förskolan. I det nya förslaget talas det om 

genusperspektiv, de tar bland annat upp att både pojkars och flickors intresse för natur och 

teknik bör stimuleras i förskolan. Där tas upp att det krävs ett medvetet förhållningssätt som 

pedagog och att det handlar om vilka förväntningar som finns på pojkar och flickor och hur de 

bemöts i olika situationer. Det handlar också om att vara uppmärksam på vilka material 

pojkar respektive flickor använder och vad de leker. I en av punkterna under rubriken står det 

att man ska utforma sitt arbete, lokaler och miljö så att barnen inte ska begränsas i sina 

aktiviteter på grund av kön.   

Tidigare forskning  

I Wahlström ”Flickor pojkar och pedagoger” (2003) finns det exempel på ett 

forskningsprojekt som förskolan ”Tittmyran” genomförde för att förskollärarna ville få reda 

på hur de var med barnen, om de behandlade flickor och pojkar lika som de ansåg sig göra. 

Förskollärarna filmade sig själva bland annat under samling och vid matbordet. Resultatet av 

filmningen diskuterades med och analyserades av forskare.  

 

Anledningen till att man valde att filma sig själva är att de haft många jämställdhetsprojekt 

med blandande resultat, därför bestämde man sig för att filma olika situationer. I början hade 

personalen svårt att se syftet med att observera vardagshändelser, de hade svårt att se vad 

deras iakttagelser hade att säga om jämställdhet. De gjorde kolumner som markerade om 

iakttagelserna handlade om pojkar eller flickor. En del i personalen hade svårt att generalisera 

och sortera in barnen in i ”pojkar” eller ” flickor. De såg barnen som individer och inte som 

pojke eller flicka.  Flera av observationerna handlade om pojkar, även om de skrivit om 

flickor, gjorde sig pojkarna påminda, enligt Wahlström (2003).  
  

Studien visade att det mest var pojkarna som fick uppmärksamheten av förskolläraren på 

samlingar och vid matbordet var det flickorna som hjälpte att tolka vad pojkarna ville ha. När 

pedagogerna på förskolan ”Tittmyran” hade analyserat filmerna fick de bl.a. veta att de 

etiketterat barnen som ” snälla flickor” och ” bråkiga pojkar”. Observationerna visade också 

att flickor leker nära de vuxna och därför ständigt är beroende av vuxna, de ges och tar rollen 

som hjälpfröken, de undviker konflikter, de tar motgångar personligt och får skuldkänslor. De 
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lär sig tidigt att tillgodose andras behov och tränas till anpassning och försiktighet, de visar 

passivitet och lydnad istället för att ta egna initiativ. Observationerna av pojkarna visar 

motsatsen, de håller distans till vuxna, de visar oberoende och självständighet. Pojkarna tar 

och får rollen som ledare, de har en stark jag uppfattning och agerar direkt och handgripligen i 

konflikter. Vidare tar författaren upp att det är den egna uppväxten och uppfostran som kan 

påverka pedagoger att omedvetet inte ge flickor och pojkar alla de möjligheter de behöver för 

att utveckla sina kompetenser och roller. Vidare menar man att pedagoger förser pojkar och 

flickor med roller istället för att bekräfta dem som individer. Inte ens när barnen försöker leva 

upp till våra förväntningar får de positiv bekräftelse och uppmuntran. De tysta och lydiga 

flickorna synliggörs inte på grund av att de strävar efter att vara till lags, om de lyckas med 

det får de inte mer än ett ”- vad duktig du är”. Medan pojkarna som anses vara kreativa, 

skickas ut för att leka för sig själva, och det brukar sluta med bus (Wahlström, 2003, ss.83-

84). 
 

Hur våra värderingar kan påverka hur vi bemöter pojkar och flickor i förskolan 

Även Campner & Persson (2001) tar upp hur våra värderingar styr hur vi pratar och förhåller 

oss till barnen, beroende på om det är en pojke eller flicka. Författarna säger att i sådana här 

situationer kan man ha nytta av dokumentationer för att själv bli medveten om samspelet 

mellan barnen och mellan pedagogerna och barnen. Författarna menar att idag finns det 

forskning som visar att man inte längre kan utgå ifrån att våra könsroller enbart är de 

biologiska skillnaderna och att vi skulle vara helt lika. Gens (2002) skriver att studier visar på 

att kvinnor ofta tenderar att betrakta pojkar som små versioner av män, med allt vad det 

medför. Trots att förskolan är en kontrollerad miljö så tillåts pojkar att leva ett mycket 

självständigt liv, nästan helt fritt från vuxna. Ett exempel som tas upp är att pojkarna ofta 

leker ” Herre på täppan” och studier visar hur en pojke som anses vara klädd i ”tjejkläder” 

utesluts från leken. Man kan tolka det som att pojkarna har en uppfattning om vad för kläder 

det är okej att pojkar har på sig och att vara klädd som en tjej är negativt.  

 

Hur man som pedagog kan bemöta flickor och pojkar i förskolan 

Olofsson (2007)  frågar sig, hur det kommer sig att man har vissa förväntningar på barn 

beroende på vilket kön det har? Hon har forskat om hur det kommer sig och ger olika förslag 

på vad man som pedagog kan arbeta på för att bemöta flickor och pojkar lika. Hon tar bland 

annat upp genuspedagogik där en av fyra punkter är att: jämställdhetsarbete inte är att ta ifrån 

barnen typiska stereotypa leksaker som actionfigurer och barbiedockor. Man ska istället möta 

barnen där de befinner sig det vill säga man utgår ifrån deras intresse. I genusarbeten bör man, 

enligt Olofsson, dela upp barnen i flickgrupper/pojkgrupper för att arbeta individuellt med 

barnen. Där flickorna får träna på att säga ifrån, vara tydliga som ledare och begreppet flicka 

ska utvidgas så att de får flera möjligheter att välja hur deras identiteter ska utvecklas. 

Pojkarna får också träna på att utvidga begreppet pojke och öka sina möjligheter till att 

utveckla sina olika identiteter. De bör även få träna på att kunna visa, känna igen och kunna 

beskriva sina känslor, visa omtanke och omvårdnad och så vidare. I Olofsson (2007, s.82) tar 

hon upp att både pojkar och flickor är förlorare i förskolan och det bör man ta i beaktande när 

man utformar en målsättning som gör båda könen till vinnare. Vidare tar författaren upp om 

hur könsblindhet kan göra det svårt att lägga märka till ens eget förhållningssätt till barnen. 

Könsblindhet betyder att (2007, s.118) könsmönstren sitter så djupt införlivade i vår 

personlighet att de nästan är osynliga för oss.  
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Olofsson tar vidare upp (2007, ss.82-83) förskolan ”Stormhatten” och deras mål med 

genusarbete och hur de arbetar för att nå målen genom att ha pojkar och flickor åtskilda i olika 

grupper.  Målsättningen för flickgruppen var bland annat att begreppet flicka skulle breddas, 

så att flickor får mer möjligheter att välja när de ska skapa sin identitet, bli självständiga så att 

de kan stå för vad de tycker och fatta egna beslut och att ord som mod styrka och tuffhet ska 

bli en del av flickors identitet. Olofsson beskriver hur det var på förskolan Stormhatten innan 

de börja dela upp barnen. Flickorna satt ofta och ritade prinsessor, de lekte prinsessor och 

klädde sig gärna som prinsessor. En av grundpedagogiken var att möta barnen där de befann 

sig och därför blev det naturligt för pedagogerna att starta ” De modiga prinsessornas klubb”. 

Tanken var att arbeta för att jämna ut de skillnader som fanns, genom att använda leken som 

främsta redskap, stärka karaktärsdrag som normalt inte ingår i flickkulturen, samtidigt som 

”prinsessan” fick representera det kvinnliga.  Prinsessornas klubb träffades en eller flera 

gånger i veckan och på ett lekfullt sätt försökte man stärka flickorna på de områden som 

vanligtvis inte ingår i den traditionella flickrollen. På klubben tillverka de guldkronor, sköldar 

och svärd och deras möten började med att flickorna fick skrika ut hur modiga, starka och 

tuffa och roliga de var. Flickorna ställdes även inför olika utmaningar varje gång klubben 

samlades t.ex. fick de öva på att hoppa från höga bänkar, stå med fötterna i kall snö (Olofsson 

2007, s.84).  
 

Författaren tar även upp vilka målsättningar som förskolan hade för pojkarna. 

Målsättningarna var bland annat samma som flickorna, att begreppet pojke skulle breddas så 

att de får mer möjligheter att välja när de ska skapa sin identitet, pojkarna skulle kunna känna 

närhet och förtrolighet och lyfta fram de blyga och svaga pojkarna (Olofsson 2007, ss. 94-95) 

De förväntningar som finns på pojkar begränsar dem från möjligheter att överträda 

könsgränser. För pojkar som håller på att utveckla sin manlighet är det tabu att uppträda på ett 

sätt som anses flickaktigt. Därför kan man, enligt Olofsson, inte när man arbetar med 

genusarbete i pojkgruppen bara vända på begreppen och sy tyllkjolar och låta dem dansa 

balett. Att vara en pojkflicka ses som tufft därför är det enklare för flickor att utvidga 

könsgränserna och ta till sig det som är traditionellt manliga värden, än för pojkar (Olofsson 

2007, s.98). För att pojkarna skulle utveckla närhet och förtrolighet fick de en övning där de 

fick massera varandra vilket skulle öka deras välbefinnande och att det skulle framkalla mer 

av deras mjukare sidor. Förskollärarna ville även att pojkarna skulle få öva på detta vid andra 

tillfällen, därför uppfann de en lek när de bakade barnen till olika djur. Barnen fick föreställa 

sig att en degklump låg på förskollärarnas ben och så börja de knåda: ” En mjuk och fin päls 

ska vi göra, och så målar vi dit tigerränderna” Olofsson (2007, s.105). 

 

Barn är tidigt medvetna vilket kön de tillhör 

I Davies (2003, ss.12-13) tar författaren upp hur vuxna kräver att barn ska ta till sig språket, 

att det inte är enbart för deras eget bästa, utan också en bekräftelse på att hur de vuxnas 

uppfattar världen är det rätta. Innan barnen lärt sig att acceptera de koder som finns i hur man 

pratar om flickor och pojkar och som kan hota vad vuxna anser vara självklart och vad alla 

bör känna till (Waksler 1986 se Davies 2003, ss. 12- 13). Till det som ses som självklart hör 

att man bör vara medveten om att människor är antingen kvinnor eller män och när barn lär 

sig hur det går till när man kommunicerar i samhället inser de att de måste kunna skilja på det 

ena eller det andra könet, även om det i de flesta sociala situationer handlar om en obetydlig 

eller knappt synlig fysisk skillnad. Vad för kläder och frisyrer man har, vad man pratar om 
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och hur det låter är faktorer som kan användas för att positionera sig själva på ett 

framgångsrikt sätt.  

 

Genom att umgås med andra barn får barn hjälp med att positionera sig. De lär sig också 

resonemangen kring uppdelningarna av manligt och kvinnligt. Davies beskriver hur hon en 

gång gav en leksaksbil till en treårig flicka, det var ett sätt att avvisa den rådande könsmässiga 

ordningen. När flickan tagit presenten gjorde flickan klart att det var en pojkleksak. Vidare 

berättar författaren att flickan lyckades på en och samma gång återupprätta den 

könsordningen hon försökt bryta ned och se till att inte såra författarens känslor för mycket 

när hon påpekade hennes misstag, just som flickor förväntas att göra. Enligt Svaleryd (2003, 

ss. 39-40) är det ett svårt hinder att uppnå verklig jämställdhet i ett land som Sverige, 

eftersom vi ses som ett jämställt land. Det kan även bli ett hinder om man för en diskussion 

om vad som är manligt respektive kvinnligt som antyder att de är sina biologiska motsatser. 

Detta eftersom de som har den här synen har förutfattade meningar kring vilka egenskaper vi 

föds med. Författaren tar upp om hur arbetet för jämställdhet kan vara ett hinder om man 

blandar in sina egna privata värderingar och åsikter. Många anser, enligt Svaleryd, sig inte ha 

med en jämställdhetsdiskussion att göra, som exempel anser många att detta inte berör dem 

för att deras dotter minsann spelar fotboll och så vidare. Det är sådana här åsikter från 

föräldrar som inte förstår varför jämställsarbete i förskolan berör dem, samt att pedagoger har 

svårt att hålla isär sina egna åsikter och värderingar med de mål som läroplanen vill att vi ska 

arbeta mot i förskolan, som försvårar arbetet för jämställdhet. 

Hur pojkar och flickor bemöts olika 

I Erden & Wolfgang (2004) forskningsrapport kan man läsa att lärarna har en betydande roll i 

att göra barnen till en del av samhället. En del av det ansvar som lärare har när de undervisar 

är disciplinering, ett område där lärare lär sina manliga och kvinnliga elever efter vad de tror 

och efter de förväntningar de har på ett rätt sätt att vara i olika situationer. Vidare står det om 

hur det gick till när de undersökte vilka olika sätt lärarna valde när de skulle disciplinera, 

korrigera eleverna. I detta experiment fick de välja mellan tre olika tillvägagångssätt: 

samband - lyssnade, konfrontation - ta ifrån och regler -konsekvenser.  De lärare som 

föredrog Samband – lyssnande filosofin anser att eleverna har en möjlighet att ändra på sitt 

beteende och behöver bara använda sig av ett minimum av makt. De lärarna som föredrog 

Konfrontation – ta ifrån anser att man måste konfrontera elevernas beteende för att kunna 

förhindra eleverna att vara på ett sätt läraren inte accepterar. Lärarna ger eleverna makten att 

själva ändra på sitt beteende och uppmuntrar dem att skriva ett kontrakt på hur de kan 

förändra beteendet. De lärarna som föredrog regler – konsekvenser filosofin utövar mest makt 

över eleverna, lärarna lägger upp de regler och beteende som är accepterade i klassrummet. 

Läraren undervisar om dessa regler och belönar de positiva beteenden som hon/han kräver av 

sin elev. Resultatet visar på att lärarna använde sig mest av disciplinen regler – konsekvenser 

när det kom till de manliga studenterna, men de använde sig mest av konfrontation – dra ifrån 

när det gällde de kvinnliga studenterna. Det kom fram att lärarna kände att de inte behövde 

utöva lika mycket makt över de kvinnliga studenterna.  
 

Pedagoger och deras syn på jämställdhet i förskolan  

Arvidsson & Öhman (1999 ss. 55-57,59-60) tar i sin forskning upp om hur viktigt 

jämställdhetsarbetet är och hur pedagogerna uppfattar barnens intresse och behov. I 

intervjuerna de gjorde kom det fram stereotypa svar om hur olika pojkar respektive flickor är 
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och hur olika deras behov är. Enligt pedagogerna behöver pojkarna mer utåtagerande lekar 

och mer utrymme och har ett större behov att röra på sig än flickor. Pojkar behöver dessutom 

mer stöd från vuxna att hantera konflikter. Författarna tar upp att pedagogerna anser att de ger 

pojkarna och flickorna lika mycket uppmärksamhet genom samtal. Men observationerna som 

genomfördes på förskolorna visar att pedagogerna oftare samtalar med flickorna och pojkarna 

får mer tillsägelser. Pedagogerna hävdar att detta beror på att pojkar som grupp oftare får 

tillsägelser. Men observationerna visar att det är enskilda pojkar som får mest tillsägelser.  

 

Även om flickor får enskilda tillsägelser är det inget som pedagogerna kommenterar. 

Sammanfattningsvis får pojkarna det mesta av uppmärksamheten, även om den är mest 

negativ och att de avleds eller tystas ner, kan man förmoda att flickor och pojkar lägger märke 

till att pojkar får mest uppmärksamhet från pedagogerna. Vidare tar författaren upp frågor 

som: vad innebär det för barnens jämställdhet? Kommer flickor i andra hand? En del 

pedagoger är av åsikten att pojkar får ju ändå göra som de vill bara för att de är pojkar och 

därför kommer undan (Arvidsson & Öhman 1999, s.59 ).  Detta speglar sig i ett exempel i 

SOU 2006:75( s.60-61) när pojkar inte blir tillsagda under en teaterlektion när de gör något 

helt annat än de skall men flickor blir tillsagda om de inte gör exakt som de blir tillsagda  

Pedagoger om synen på pojkar och flickor 

Enligt SOU 2006:75 (s.60-61) finns det en stark tro från pedagoger på att de behandlar barnen 

som individer och att de därför behandlar dem likvärdigt. Denna föreställning visar sig inte 

stämma på många förskolor. Vid närmare granskning ser man en könstruktur som döljs 

bakom individperspektivet. En av de tydligaste skillnaderna förskolor gör mellan pojkar och 

flickor är att pedagoger har olika förväntningar på pojkar och flickor. Det är vanligt att pojkar 

ses som bråkiga och högljudda och därför ses som ett problem som måste åtgärdas direkt, en 

s.k. pojkpanik, där man måste vara steget före pojkarna. Men när det kommer till flickorna 

finns ingen flickpanik. Förväntningarna på flickor är att de ska vara tysta, lugna, följa reglerna 

och hjälpa till mera. I exemplet från en förskola kan man även se att man har mer överseende 

när pojkar bryter regler än när flickor gör detta. När t.ex. en flicka springer fram och tillbaka 

under en dramalektion, där barnen är indelade i pojk - och flickgrupper, får hon en tillsägelse 

direkt. Men när det är pojkarnas tur och en pojke klättrar upp i en ribbstol och två pojkar drar 

dit en matta och börjar hoppa uteblir en reaktion från pedagogerna. Dessa skilda förväntningar 

påverkar barnen och lär dem snabbt vad det innebär att vara flicka respektive pojke. Även 

Josefsson (2005, s.17) tar upp att forskningen visar att barn behandlas olika av vuxna i 

förskolan. Flickorna förväntas vara duktiga, ta ansvar och ställa upp. De förväntas vara 

omhändertagande, omtänksamma och de uppmuntras att visa känslor, föra ett samtal och vara 

vårdande. Om en pojke vill ha hjälp förväntas flickor att stå tillbaka och vänta på sin tur - 

vilket innebär att flickor förväntas låta pojkar gå före. Pojkar får tillsägelse istället för samtal 

om de är aggressiva. Förväntningarna på pojkar är bland annat att de ska vara vilda, tuffa och 

inte visa känslor.  

 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Jag har valt att använda mig av ett genusteoretiskt perspektiv enligt Connell (2002) som 

teoretisk ram för att analysera mina data då genusteori hjälper mig att förstå vad jag sett i 

mina observationer.  
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Enligt Connell (2002, s. 103) gav könsrollsteori människor en ganska klar och en tydig 

referensram i diskussionen om genus. Spädbarn kallas pojkar och flickor från det de föds och 

skiljs åt genom sina blåa och rosa kläder. De barn som har blå färg på kläderna förväntades att 

uppträda på ett annats sätt än de barn som hade rosa färg på kläderna. De förväntades vara 

starkare och tuffare, mer krävande, aggressiva och energiska. Efter hand får de 

leksakspistoler, fotbollar och leksaksspel. Men de barnen med rosa har helt andra 

förväntningar på sig, de skall vara mer passiva och medgörliga, och dessutom sötare. Men 
istället för leksakspistoler får de kläder med volanger, dockor och sminkväskor och de fick lära sig att 

vara noga med sitt yttre och vara artiga och snälla. 

 

Connell (2002, s.12-13) tar upp hur samhället påverkar synen på pojkar och flickor dels på 

grund av att kvinnor fortfarande gör det mesta i hushållet och tar hand om barnen, kvinnor får 

också ofta mindre i lön även om de arbetar lika många timmar. Författaren tar även upp hur 

populärkulturen har olika förväntningar på barn beroende på om det är en pojke eller flicka. 

Flickor förväntas vara väldigt noga med sitt utseende och vänta på drömprinsen, men pojkar 

uppmanas inte på samma sätt att vara noga med sitt utseende, de får lära sig vara tuffa och 

dominerande. Den allmänna uppfattningen om genus är att det handlar om en avspegling av 

vissa naturliga skillnader det vill säga skillnaden på kvinnliga och manliga kroppar. Det är 

problematiskt med att se genus som att det enbart handlar om kroppsliga skillnader och inte 

som att det avspeglar det kulturella mönstret. Man kan dock säga att samhället på olika sätt 

också har fokus på våra kroppar och spelar på de biologiska skillnaderna Connell (2002, s. 

21). 

 

Holm (2007, s.108-109) använder också Connell och genusteorin som utgångspunkt i sin 

studie och skriver att kön/genus är något som aktivt skapas eller görs och är inte något som 

automatiskt är eller förekommer inom en institution. Connell är en australiensk sociolog och 

maskulinitetsforskare som menar att pojkar och män har ett hegemoniskt förhållande i relation 

till flickor/kvinnor. Detta innebär, enligt Connell, att det som är normalt tar sin utgångspunkt i 

det manliga idealet och att män dominerar över kvinnor. Han menar också att det finns flera 

olika samhällsställningar av maskuliniteter och femininitet och att dessa aktivt skapas i 

relation till varandra.  Connell menar att denna hegemoni bygger på en uppfattning som är 

allmänt accepterad och självklar, om vad som anses normalt att eftersträva i kulturen. Först 

och främst bygger hegemoni på mäns dominans jämfört med kvinnor, men inom ramverket 

finns även en hierarki mellan olika grupper av män. Skolan och förskolan är enligt Connell 

institutioner som aktivt påverkar hur kön, flickor och pojkar, skapas. 

 

 

   

 
 

Metod 

I det här avsnittet kan man läsa om vad kvalitativ ansats är och hur jag använder det i min 

studie, vilket bl.a. innebär att man riktar sig mot människan i interaktion med andra. Vad en 

observation är och hur man kan använda redskapet t.ex. när man vill undersöka hur pedagoger 
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arbetar eller om man ska observera barns utveckling. Det står även hur jag använt detta 

redskap när jag gjort mina observationer.  

Val av ansats 

Min studie är kvalitativ. Backman (1998 s.54) tolkar den kvalitativa ansatsen som ett synsätt 

som riktar sig mot individen, i ansatsen frågar man sig inte om den objektiva verkligheten 

utan frågar sig hur individen tyder och skapar sin verklighet. I det kvalitativa 

tillvägagångssättet riktar man sig mot människan i interaktion med andra. Man undersöker ett 

fenomen i sin realistiska omvärld eller sitt sammanhang, där gränserna mellan fenomen och 

sammanhang inte är självklara (Malmqvist, 2007, s.123). Det jag valt att fokusera på i min 

studie är pedagogen och barnen. Där har jag ett personligt förhållningssätt som innebär att jag 

försöker förstå varför individer agera som den gör. I min studie undersöker jag pedagogers 

samspel med barnen och hur pedagoger bemöter barn beroende på om det är en pojke eller 

flicka. I en observation med kvalitativ ansats skriver man ner det man ser och relaterar sedan 

detta till bland annat erfarenheter beteenden och handlingar. Den kvalitativa ansatsen är vad 

man ser för beteenden och handlingar, inte hur ofta man utför vissa beteenden som man gör i 

kvantitativ ansats enligt Starrin och Svensson (1994, ss. 56-57). 

Genomförande  

När jag skulle göra min studie bestämde jag mig för att observera pedagogerna och barnen när 

de befann sig i rutinsituationer som när de äter, under frilek och när barnen är i hallen och ska 

ta på/av kläderna för in/utgång. Jag valde att observera rutinsituationer för att det skulle vara 

överskådligt och för att jag bedömde att barn och pedagoger var nära varandra i den typen av 

situationer.  

Urval   

Studien är genomförd på två förskolor. Jag valde ut dessa för att de skiljde sig åt på grund av 

att den ena förskolan fanns i en större kommun och den andra förskolan i en mindre kommun. 

Jag frågade pedagogerna på en förskola jag tidigare haft kontakt med om jag kunde utförde 

mina observationer där som en del av mitt examensarbete.  

 

Efter att jag fått ja skickade jag ett mail till förskolorna med mina missivbrev till pedagoger 

och föräldrarna (bilaga 1 och 2), samtidigt som jag sökte efter litteratur som fanns om genus i 

förskolan. Jag bad pedagogerna på båda förskolorna att dela ut missivbreven till föräldrarna 

och informerade att jag skulle ringa och se hur många missivbrev de fått tillbaka från 

föräldrarna och att det behövdes ett visst antal för att kunna börja mina observationer. När den 

ena förskolan hade fått in hälften av missivbreven från två av tre avdelningar börja jag 

observera. På den andra förskolan börja jag mina observationer när nästan alla hade lämnat 

tillbaka missivbreven. Observationerna genomfördes under tre timmar per dag, jag var där på 

förmiddagen och kom tillbaka på eftermiddagen. 

 

.  

Den första förskolan Nalle Puh, ligger i en stor kommun. På denna förskola gjorde jag 

observationer på två avdelningar, Nasse med barn mellan 1-3 år och Kanin med barn mellan 

3-5 år.  Den tredje avdelningen kunde inte användas då jag inte fick in tillräckligt med 

missivbrev från den avdelningen. Den andra förskolan Djungel boken, som jag valde att göra 

observationer på ligger i en mindre kommun. Förskolan har tre avdelningar, Mowgli, Baghera 
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och Baloo, där barnen var mellan 2-6 år, de flesta barnen var dock mellan 3-5 år. Jag har 

fabricerat namnen på förskolorna för att man inte ska kunna identifiera dem.  
 

Observation 

När jag gjorde mina observationer på den första förskolan har jag försökt sätta mig på en plats 

utanför sammanhanget, för att barnen inte skulle bli intresserad av mig istället för den 

aktivitet de gör tillsammans med pedagogen. Jag satt vid ett bord eller i en soffa eller så stod 

jag upp. När jag observera var jag en så kallad icke deltagande observatör, vilket betyder att 

man befinner sig utanför det som sker i observationen (Patel & Davidsson 2003, s.97). 

Patel & Davidsson (2003 ss. 87-88) beskriver observation som en vetenskaplig teknik att 

samla information, inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer 

och sammanhang. När man använder ord som beteende betyder det inte enbart fysiska 

handlingar utan även hur man uttrycker sig samt relationer mellan individer. Observation som 

metod används i olika syften, den kanske vanligaste användningen har den fått i samband med 

undersökningar där man vill undersöka beteenden. Till skillnad från intervju eller enkät, är 

man inte beroende av att individerna har en tydlig minnesbild som den ska förmedla.  
 

Löpande protokoll 

I min studie har jag använt mig av två olika sätt att skriva ner mina observationer på, löpande 

protokoll och kategorischema. När man skriver löpande protokoll skriver man med egna ord 

vad som sker under en tid. Denna tidsperiod kan variera, men fem minuter är den vanligaste 

tiden, man kan också låta blocket ligga framme och observera när man ser något som kan vara 

intressant att ha med i sin studie. Löpande protokoll kan även skrivas ner i tidsintervaller, t.ex. 

man skriver en minut gör ett uppehåll några minuter sedan skriver man en minut igen. När 

man skriver löpande protokoll ska man försöka att vara så detaljerad som möjligt och inte 

lägga in egna värderingar i texten utan göra tolkningar i efterhand. När man börjar skriva 

anteckna: datum och tidpunkt? Vilka som är närvarande i samma rum och vad gör de?  För att 

underlätta när man skriver löpande protokoll är det en fördel att skriva ner förkortningar 

eftersom det som man observerar sker i sådan snabb takt att det lättare att få med allt som sker 

då (Rubinstein Reich & Wesén (1986). När jag skrev mina löpande protokoll börja jag alltid 

med att skriva ner dagens datum, klockslag, vilken avdelning och vilken förskola jag var på. 

Under observationerna satt jag en bit ifrån det som skulle observeras och mitt löpande 

protokoll skrev jag så detaljerat som möjligt. 

Kategorischema 

Enligt Patel & Davidsson (2003 s. 90, 93) är en strukturerad observation att man i förväg 

bestämt vad för beteende man vill observera t.ex. kategorischema. Man skriver upp ett antal 

kategorier som täcker in det man ska undersöka och konstruerar ett observationsschema.  

Fördelen med ett kategorischema jämfört med ett löpande protokoll är att det ofta kan 

utformas så enkelt, att man inte behöver vara koncentrerad någon längre stund på 

observationen. Nackdelen är att observationsschemat kan låsa fast det man ska observera så 

att oförutsedda men viktiga händelser inte kommer med (Rubinstein Reich & Wesén 1986).  

Det finns olika sätt att göra observationsschema på. Men det finns ändå några generella 

principer för konstruktionen, t.ex. ska kategorierna vara så avgränsade att det är lätt för 

observatören att identifiera de beteenden som avses rätt.  Kategorierna måste vara enkla att 
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urskilja så man inte kan registrera i en enda kategori, antalet kategorier ska inte vara för 

många eller för få.  

 

När jag använde mig av kategorischema noterade jag t.ex. hur många gånger en pojke 

respektive flicka får en tillsägelse eller hur ofta barnen söker kontakt med pedagog. När jag 

utförde mina observationer var jag en icke deltagande observatör det vill säga om 

pedagogerna och barnen t.ex. hade samling på förskolan satt jag vid ett bord en bit ifrån och 

observera vad de gjorde och samspelet mellan pedagog och barn. 
 

Etik  

Vetenskapsrådet ger ut ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, som går att ladda ner från www. Vr.se som alla som forskar måste följa 

Vetenskapsrådet (2009). 

Informationskravet  

Innebär att forskaren ska informera deltagare om deras uppgifter i projektet och vilka 

rättigheter de har. Det ska tydligt framgå att deltagandet är frivilligt och de kan avbryta sin 

medverkan när de vill. Jag skrev ett informationsbrev till pedagoger och föräldrar (se bilaga 1 

och 2) där jag förklarade att jag skulle göra en studie på deras förskola och behöver deras 

tillstånd för att kunna göra studien. I mitt informationsbrev står det även att studien kommer 

att skrivas så att ingen utomstående kan identifiera förskola, barn eller pedagoger. 

Samtyckeskravet  

Innebär att deltagare under 15 år behöver samtycke från sina vårdnadshavare. Man ska 

informera vad undersökningen gäller samt att man har det yttersta ansvaret för att tillåta om 

de vill att deras barn ska vara med i undersökningen. Den här informationen finns med på 

pappret som jag delade ut då deltagarna är under 15 år. Man behöver även pedagogernas 

godkännande innan man börjar med undersökningen eftersom deltagarna själva bestämmer 

om de vill medverka. Alla pedagoger jag frågade om jag kunde observera godkände att delta.  

Om någon pedagog hade sagt nej hade jag inte haft med henne i observationerna. De flesta av 

föräldrarna godkände att jag observera deras barn, barn till de föräldrar som inte godkände 

eller inte lämnade tillbaka ett påskrivet informationsbrev uteslöt jag från min studie. 

Konfidentialitetskravet  

Ett annat ord för tystnadsplikt som innebär att forskare har som skyldighet att se till att det är 

omöjligt för människor som läser rapporten att kunna urskilja vem eller vilka personerna är. 

Detta är något som också det finns beskrivet i den information som barnen fick med sig hem. 

De uppgifter som kommer fram i undersökningen kommer att förvaras så ingen utomstående 

kan läsa innehållet. Jag har även avidentifierat förskolan samt barnen och pedagogerna.  
 

Nyttjandekravet  

Detta innebär en överenskommelse om att det material man fått fram under undersökningen 

inte får användas till någon annan undersökning eller för kommersiellt bruk. Även detta är 

något deltagarna och deras vårdnadshavare blev informerade om. Jag har följt dessa fyra krav.  
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Tillförlitlighet och giltighet  

För att öka tillförlitligheten och giltigheten i ditt arbete kan du ha en skolad person som läser 

igenom din undersökning för att komma med förslag på förbättringar anser Kihlström (2007, 

s.231). För att min studie skulle vara trovärdig fick min handledare för examensarbetet läsa 

och ge kommentarer till mitt arbete med förslag på förändringar. Genom den forskning och 

litteratur  

som jag använder i min studie kan man se giltigheten i min undersökning, vidare kan man se 

om min studie har validitet utifrån hur jag använt och analyserat litteraturen jag läst men 

också mina observationer. 

 

Giltighet handlar om vilka stöd som presenteras för en argumentation eller ett påstående? Är 

de i samklang med den litteratur man refererar till och visar och förklara man resultatet på ett 

tydligt sätt (Backman, 1998, s 71). För att undersökningen ska vara trovärdig kan man inte 

basera den enbart på eget tyckande utan man måste hänvisa till tidigare forskning. 

Trovärdigheten i arbetet ligger också i koppling till tidigare forskning och litteratur i ämnet.  

Validiteten i en kvalitativ studie återges genom hela forskningsprocessens alla delar. Detta 

kan man se i hur forskaren använder sin förståelse genom hela forskningsprocessen. När det 

gäller datainsamlingens validitet kopplas den till om forskaren lyckats skaffa ett underlag som 

anses utgöra en sann tolkning av det som studerats (Patel & Davidsson 2003). 
 

Bearbetning och analys 

Analysen innebär att man skall tolka data och relatera detta till syftet med studien (Backman 

1998, s. 29). Analysen påbörjas redan under tiden man gör datainsamlingen. Under 

analysmomentet underlättar en grov strukturering som tematisering eller kategorisering. Efter 

genomfört fältarbete sammanställdes, strukturerades och tolkades mina observationer i 

enlighet med Backman (1998, s. 54). När det insamlade material ska analyseras gäller det att 

ha med utsagor, händelseförlopp och sekvenser som undersökningen vill ha svar på. Detta 

måste ske organiserat, det vill säga inte slumpmässigt väljer en utsaga som stämmer med dina 

förväntningar eller på annat sätt tilldrar uppmärksamhet enligt Starrin & Svensson (1994, s. 

81). 

 

Jag gick först igenom mina observationer för att se vad för resultat de visade utifrån min 

undersöknings syfte. Jag valde därefter ut de observationer som stämde överens med mitt 

syfte och sortera dem efter olika teman. Därefter analyserade jag mina observationer 

ytterligare och delade in dem under rubriker som beskriver vad jag kommit fram till och som 

ger svar på mina frågeställningar. Mina teman är: Den som hörs mest får pedagogernas 

uppmärksamhet, Olika regler för pojkar och flickor och Pojkar och flickor får lika mycket 

uppmärksamhet.  
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Resultat  

I det här avsnittet kommer jag att redovisa mina observationer och resultatet av min analys. 

Observationerna innehåller exempel på hur pedagogerna bemöter barnen i olika 

rutinsituationer, som samling, lunch/mellanmål och frilek samt vid av och påklädning. För att 

göra det lättare att läsa kommer jag redovisa observationerna under de tre temarubrikerna: ” 

Den som hörs mest får pedagogens uppmärksamhet, ” Olika regler för pojkar och flickor” och 

” Pojkar och flickor får lika mycket uppmärksamhet”. Analysen visar pedagogernas 

bemötande av barnen och hur man kan se om och i så fall hur pedagogerna gjorde någon 

skillnad på barnen baserat på kön.   

Den som hörs mest får pedagogens uppmärksamhet 

Fri lek på avdelningen ”Mowgli” 

Det är frilek på avdelningen vilket innebär att barnen får göra vad de vill t.ex. leka med bilar 

pussla och så vidare. Theo och Jonas leker med bilar i ett av lekrummen på avdelningen, Frida 

sitter och pusslar vid bordet och Lisa sitter på en matta som barnen och pedagogerna brukar 

ha sin samling på och Jim sitter och spelar på datorn. Pedagogen Agnetha finns också 

närvarande. 

 
Theo kommer ut från ett rum och ber om hjälp, en av pojkarna har tagit ifrån honom den bil han lekte 

med, Jonas som påstås ha tagit bilen får en tillsägelse av Agnetha. Frida som satt och pussla en bit 

ifrån ställer tillbaka pusslet och tar ett nytt pussel och sätter sig på mattan bredvid Sofia. Lisa som 

redan sitter på golvet försöker få kontakt med pedagogen, tittar på pedagogen, och säger ”Fröken” 

med låg röst, pedagogen börjar gå mot flickan men vänder och går till Jim som sitter vid datorn och 

ropar högt, fröken.  (12/11 -09)   

 

I exemplet kan man se att Theo och Jim får mer uppmärksamhet av pedagogen. De tar kontakt 

och ber om hjälp på ett mer tydligt sätt genom att gå till Agnetha eller ropa. När Lisa ber om 

hjälp sitter hon stilla på sin plats och påkallar Agnethas uppmärksamhet med att säga fröken. 

Men Lisa säger det inte lika högt som Jim och får inte den hjälp hon ville ha utan fortsätter 

istället pussla. Denna observation visar att pojkar vågar ta för sig mer när det gäller att få 

Agnethas uppmärksamhet, när de vill ha hjälp med en konfliktsituation och hitta ett spel på 

datorn. Medan Lisa försiktigt försöker påkalla Agnethas uppmärksamhet, men pojkarnas 

behov av hjälp verkade mer viktigt, kanske på grund av att Lisa inte gjorde sig hörd och 

krävde uppmärksamheten på det sättet som Theo och Jonas gjorde. 
 

Lunch på avdelning ”Bagheera”   

Det är dags för lunch och pedagogen Lena dukar fram maten på det ena av borden de ska sitta 

vid, en bytta med mos och en med korv står kvar på matvagnen. Denna står vid ett litet bord 

dukat för Linus, Markus och Daniel. Bordet står en bit bort från det bord där de andra barnen 

och pedagogerna Lena och Petra sitter. På det bord där Lena och Petra sitter hjälper de barnen 

att skicka runt maten, pojkarna som sitter för sig själva får ställa sig upp och gå och hämta sin 

mat på vagnen.  

  
Linus, Markus och Daniel sitter för sig själva vid ett eget bord de pratar högt och skojar med varandra, 

Lena kommer fram och säger till pojkarna att dämpa sig. De två flickorna och de sex pojkarna som 

sitter med pedagogerna Lena och Petra är tysta. Linus, Markus och Daniel fortsätter prata högt och 

skoja med varandra. Lena en av pedagogerna reser sig från bordet säger att hennes tålamod är slut, går 
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fram till Linus och säger att han får flytta sig till det bordet hon sitter vid. Lovisa säger att hennes 

lillasyster har också svårt att sitta still, Daniel går över till det bord där Lena och Petra sitter och 

hämtar ketchup. Petra säger till Benny som sitter på samma bord att han inte bara kan äta korv. Lisa 

hjälper en pojke som sitter bredvid henne att dela på sin korv. (30/11 -09) 

 

Jag har valt att observera under hela lunchen och under den tiden hörs och märks Linus, 

Markus och Daniel som sitter vid ett eget bord. Trots att det är sju stycken barn vid det andra 

bordet där pedagogerna Lena och Petra sitter så överröstar Linus, Markus och Daniel dem när 

de pratar. Linus, Markus och Daniel fick sitta vid eget bord utan någon pedagog som sitter 

tillsammans med dem och det kan vara därför de hördes mest. Men när Linus flyttar till det 

andra bordet blir det tystare och barnen fortsätter att äta. Det räckte med att flytta över Linus 

till det bord där pedagogerna Lena och Petra satt för att det skulle lugna ner sig vid det bordet 

Linus satt tillsammans med Markus och Daniel. Det verkar som Linus, Markus och Daniel 

hade placerats vid det bord som stod för sig själv för att det skulle vara lugnare vid det bord 

där Petra och Lena satt vid. Istället blev det tvärtom och pojkarna jagade istället upp varandra 

så mycket att de blev svårt för Petra, Lena och barnen som satt med dem att föra ett samtal. 

Ingen av pedagogerna uppmärksammar att Lovisa berättar om sin lillasyster. 
 

Olika regler för pojkar och flickor 

Fri lek på avdelningen” Kanin” 

Det är frilek och Jonah, Brian och Magnus är i ett mindre lekrum, de leker med plastdjur och 

bilar. Sebastian och Samuel sitter och leker med en leksaksborg på ett av borden i 

matsalen/lekrummet. Anders sitter på golvet i samma rum och har byggt ihop en tågbana som 

täcker den största delen av mattan där man har sina samlingar, Cindy sitter längst ut på mattan 

och tittar i en bok. Jenny går fram till Anders och börjar leka med tågbanan. Hon frågar inte 

om hon får detta 
 

Pedagogen Christina säger till Jenny att fråga Anders som leker med tågbanan, Jenny fortsätter leka 

med tågbanan. Anders säger till pedagogen Christina som står en bit ifrån att Jenny inte frågar om hon 

får leka med honom. Brian kommer ut från det rum han lekte i och går fram till tågbanan och sätter sig 

nära Anders som redan leker och börja leka med tågbanan utan att fråga Anders om han fick. Den 

vuxne kommenterar inte detta. (13/11-09) 

 

Christina är noga med att man ska fråga om man får leka med tågbanan som Anders byggt 

upp när Jenny kommer och sätter sig vid tågbanan och börjar leka. Men när Brian gör samma 

sak säger pedagogen inget. Varför säger Christina till Jenny men inte Brian? Jag kunde notera 

under min observation att Christina var noga med att påpeka att man måste fråga om man vill 

leka tillsammans med Anders när det är han som byggt den, men när Brian kommer och sätter 

sig bredvid Anders och börjar leka säger Christina ingenting. Det är möjligt att Anders och 

Brian brukar leka tillsammans, men samtidigt verkar det som Christina anser det vara 

viktigare att hålla på reglerna när det är en tjej, Jenny, som vill leka med Anders än när en 

pojke, Brian, vill leka med Anders.  

 

Samling på avdelningen” Kanin” 

Christina har sagt åt barnen att det är samling och barnen sätter sig i en ring på mattan där 

man har sina samlingar. När alla har satt sig ner säger hon till dem att de nu ska prata om vad 

de skall göra med sin godisaffär. Hon går iväg och hämtar ”godiset” och ställer sig framför 

barnen och börjar samlingen. 
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Christina som leder samlingen tar fram torkad lera som är målade och pratar med barnen om deras 

godisaffär. Christina ber barnen berätta vad de har gjort, Sara räcker upp handen samtidigt som hon 

svarar men tystas ner av Christina som frågat Jonah om han kan svara. Christina frågar vilken färg 

leran hade innan de målade den, Magnus svarar rakt ut vilken färg leran hade innan de målade den. 

Pedagogen kommenterar inte detta. (17/11 09) 

 

När Sara svarar på Christinas fråga tystas hon ner med ett- sch och menande blick, för att 

Christina frågat Jonah om svaret. Men när Magnus ropar svaret rakt ut utan att ha fått frågan 

från Christina får Jonah ingen tillsägelse att vara tyst. Både under denna observation och vid 

andra tillfällen har jag noterat att flickorna oftast väntar på sin tur att svara medan pojkarna 

oftast ropar rakt ut när läraren ställer en fråga eller visar att de på andra sätt vill ha en 

pedagogs uppmärksamhet.  

Fri lek på avdelningen” Mowgli” 

Det är frilek och barnen springer runt och leker i en stor lekhall som ser ut som en liten 

gymnastiksal med ribbstolar och stora kuddar. Pedagogen Eva-Britta sitter i en soffa som står 

i ena änden av rummet. Lekhallen finns i anslutning till avdelningarna ”Mowgli” och 

”Bagheera” som ligger vägg i vägg med varandra. 

Erik som satt bredvid Agnetha inne på avdelningen går in i hallen, Eva- Britta ropar på Jonas. Eva-

Britta pratar med Aron som sökt kontakt, Jim och Frida kommer fram till Eva- Britta, Frida ber Eva -

Britta att lösa en konflikt mellan henne och Jim. Eva- Britta står upp och tittar på Frida och säger att 

de får lösa situationen själva. 

Några minuter senare i lekhallen 

Eva- Britta för dialog med Erik och Jonas som står bredvid den soffa som hon sitter i, pojkarna 

springer iväg till de andra barnen som leker i mitten av hallen, pedagogen säger till när Erik skriker åt 

Aron, Eva-Britta går sedan till Stefan och Lars som är ovänner, sätter sig med ett knä i golvet och för 

en dialog med barnen om vad de är oense om. (23/11 09) 

Observationen visar att när det är Jim och Frida som har en dispyt är det Frida som kommer 

fram till Eva- Britta och behöver hjälp. Pedagogen vänder sig till Frida och säger att de ska 

lösa situationen själva. Men när Stefan och Lars hamnar i dispyt och söker hjälp sätter sig Eva 

- Britta ner på ett knä så hon har ögonkontakt med Stefan och Lars när hon hjälper dem lösa 

deras problem. Eva- Britta verkar ha en förväntning på Frida att hon ska lösa situationen själv, 

men pedagogen har inte samma förväntning på att Stefan och Lars ska lösa sin situation utan 

hennes hjälp. Eva-Britta verkar anse när det gäller dispyten med Jim och Frida att de kan lösa 

dispyten själv. Jag tolkar det som att om det är en flicka uppmuntrar pedagogen henne att lösa 

situationen själv men när det är två pojkar, Stefan och Lars, verkar det som hon inte litar på 

att de skulle kunna lösa dispyten själva utan måste ha hjälp med det.  
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Fri lek, pyssel på avdelning ” Mowgli” 

Barnen befinner sig i matsals/lekrummet, Theo och Aron sitter på golvet och leker. Sofia, 

Jennifer och Erik sitter vid matsalsbordet och pusslar. Jonas, Jim och David har ställt sig på 

stolar framför den dörr som leder till den stora lekhallen och tittar in genom glasfönstret i 

dörren. Jag sitter en bit ifrån och skriver i ett kategorischema hur ofta en pojke respektive 

flicka får någon slags uppmärksamhet av pedagogen: om det är 
1
negativ eller positiv 

uppmärksamhet och hur ofta flickor respektive pojkar söker eller får bekräftelse av pedagogen 

genom att de söker kontakt eller pedagogen söker kontakt med dem. Samtidigt skriver jag ett 

löpande protokoll om samma situation. 

Pedagogen Annie säger till Theo och Aron att plocka upp leksaker efter sig. Sofia; Jennifer och Erik 

sitter vid matsalsbordet och pusslar. Erik hämtar ett pussel och sätter sig med det på golvet, Sofia 

hämtar ett pussel och sätter sig bredvid Erik, Jennifer sitter kvar vid bordet. Jonas, Jim och David står 

på stolar och kollar genom fönstret på dörren, på barnen som leker i den stora lekhallen, Annie säger 

åt dem att de inte ska störa de andra barnen i lekhallen när de bankar på glasrutan i dörren som leder 

ut till lekhallen. Sofia, Jennifer och Erik leker tillsammans, pedagogen hjälper Theo och Aron ta ner 

var sitt pussel. (24/11 -09)  

Theo och Aron får en tillsägelse av pedagogen Annie att plocka upp efter sig och Jonas, Jim 

och David får flera tillsägelser när de bankar på glasrutan i dörren som leder till lekhallen. 

Observationen visar att det mest är pojkar som får negativ uppmärksamhet i form av 

tillsägelser. Medan Sofia, Jennifer och Erik inte får några tillsägelser alls om när de söker och 

får kontakt med Annie.  

Pojkar och flickor får lika mycket uppmärksamhet 

Samling på avdelning” Kanin”  

Det är samling och pedagogen Carita har sagt till barnen att sätta sig i en ring runt mattan. 

Hon berättar för dem att de ska ha musiksamling och att de ska få spela på instrument. En 

låda med olika instrument har skickats runt så att alla barn har var sitt instrument. 

Barnen spelar på olika instrument, Carita säger att de ska öka takten när de spelar, sen tystna. När 

barnen spelar vandrar pedagogens blick, hon tittar på varje barn när de spelar. Carita berättar att de 

ska sjunga, hon stöter till lätt på Conny och Emanuel, säger åt dem att sitta stilla. Rose lämnar 

samlingen, Carita säger inget, Rose kommer tillbaka. 

 

Barnen spelar på instrumenten igen. 

                                                           

 

1
  Med negativ uppmärksamhet menar jag t.ex. om ett barn får en tillsägelse för de inte har lyssnat på pedagogen. 

Positiv uppmärksamhet är t.ex. uppmuntran, att pedagogen har ögonkontakt med barnet och ”ser” barnet. 
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Pedagogen går runt i ringen och visar alla barnen hur de ska spela. Pedagogen säger att samlingen är 

över, att de ska spela mer en annan dag. Pedagogen frågar i tur ordning varje barn vilket instrument de 

spelade på och ber dem lägga ner dem i lådan som skickas runt.  Carita ber sen Brian upprepa vad han 

hade för instrument, eftersom han viskar fram sitt svar. 10/11-09) 

 

Carita ger varje barn i ringen sin uppmärksamhet när hon tittar på var och en i början av 

samlingen. Det verkar som att Carita är extra noga med att hon ger alla barnen lika mycket 

ögonkontakt. Alla barnen får berätta om sitt instrument i den ordningen barnen satt sig i 

ringen. Barnen får oavsett om de är flicka eller pojke lika mycket uppmärksamhet och tid att 

prata. Barnen får prata i den ordningen de sitter och därför upplevs samlingen som att det inte 

är någon skillnad på bemötandet av flickor och pojkar. Efter samlingen berättar Carita för mig 

varför hon inte sa något när Rose lämnar och kommer tillbaka i samlingen. Rose har precis 

börjat på förskolan och hon pratar bara turkiska och därför lät hon Rose komma och gå i 

samlingen. 

Sagobok - samling på avdelningen ”Mowgli”  

Ingela har samlat Aron, Jim, Sofia och Frida i ett rum för att de ska prata om bilder från den 

saga Ingela valde ut för ett par veckor sen och som barnen skrivit sina tankar om varje gång 

de har träffats. 

Ingela berättar att det är sista gången de ska göra sagan, säger att de ska få sitta vid bordet. Ingela för 

en dialog om bilderna, barnen svarar samtidigt när hon läser texten och gör en paus för att barnen ska 

fylla i svar. Ingela frågar barnen om bokbilderna, Ingela läser, barnen fyller i orden, Ingela fortsätter 

läsa. Ingela frågar barnen om bilderna, Aron pratar, de andra fyller i det han berättar, Ingela fortsätter 

berättelsen och frågar om en bild, Aron svarar. Ingela sätter sig på bordet, barnen läser sagan högt, 

Ingela läser barnens tankar som skrivits ner, Ingela frågar hur någon i sagan kände sig, hon fortsätter 

läsa barnens tankar. (23/11-09) 

Ingela låter alla barnen prata om sagan de skrivit tillsammans, hon riktar frågorna till alla 

barnen i gruppen. Ingela verkar inte göra någon skillnad på vilka barn som får prata eller 

vilken ordning oavsett om det är en pojke eller flicka hon frågar. När Aron får svara på frågan 

har han räckt upp handen för att få svara, även de andra barnen räckte upp sina händer. 

Tamburen på avdelning” Nasse” 

Det är snart lunch och pedagogen Carmen har gått ut till tamburen för att ta hand om barnen 

när de kommer in efter att ha varit ute på gården och ska ta av sig sina ytterkläder i tamburen. 

Fyra barn kommer in, Thomas, Hanna, Rikard och Lily, Carmen hjälper barnen av med stövlarna. 

Carmen säger åt Hanna att sätta på sig mockasiner för att det är kallt, Carmen säger åt barnen att 

stanna kvar på mattan. Carmen hjälper barnen att ta av sig sina kläder samtidigt som hon för en dialog 

med barnen och emellanåt benämner det hon gör. Carmen säger åt Rikard att hänga upp sin overall, 

han förstår inte, Carmen tar overallen och hänger upp den. Robin och Kayla kommer in, båda får en 

tillsägelse av Carmen att stanna kvar på mattan som ligger vid ytterdörren.  

Carmen säger åt en flicka att sätta på sig sockan, för en dialog med henne om sockarna, fortsätter föra 

en dialog med flickan om var hennes mössa är, berömmer hela tiden henne. Pedagogen och flickan 

hjälps åt att plocka upp kläder från golvet. (10/11-09) 
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Observationen visar att när barnen kommer in i tamburen efter att de varit ute får de lika 

mycket hjälp att ta av sig ytterkläderna och stövlar. Carmen för hela tiden en dialog med 

barnen om vad hon gör, t.ex. – så tar vi av mössan och så vidare. Jag kan inte se om Carmen 

hjälper pojkarna mer än flickorna eller att hon för dialoger med bara flickorna. Både flickorna 

och pojkarna får tillsägelse att stanna kvar på mattan när de försöker gå in med stövlarna på. 

Anledningen till att Rickard får hjälp att hänga upp sin overall tror jag kan vara på grund av 

att han tittar på pedagogen som han inte förstår vad hon vill och för att det är snart lunch och 

därför måste det gå fort att få in alla barnen i tid.  
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Diskussion  

I detta avsnitt diskuterar jag vad resultaten av mina observationer har visat under rubrikerna 

resultatdiskussion, didaktiska konsekvenser, metoddiskussion och förslag på fortsatt 

forskning.  

Resultatdiskussion  

I denna del har jag valt att dela in mina resultat under följande under rubrikerna: Olika 

bemötande av pojkar och flickor, Olika förväntningar på pojkar och flickor, Pojkar och flickor 

får lika mycket uppmärksamhet. 

Olika bemötande av pojkar och flickor 

I min studie kan jag se exempel på att pedagoger bemöter flickor och pojkar olika. En 

pedagog var väldigt noga med att en flicka skulle fråga om lov om hon fick leka med en 

tågbana som en pojke byggt upp, men när en pojke kom och började leka med tågbanan säger 

hon inget om denna regel. I SOU 2004: 115 (s.15) tar man upp ett exempel på hur pojkar och 

flickor bemöts olika, i exemplet är barnen ute på gården. När en pedagog ber en pojke som 

cyklar, att ta en hink med kompost till kompost högen, säger pojken att han är upptagen och 

cyklar vidare. När en flicka cyklar förbi och pedagogen ställer samma fråga till flickan ger 

hon samma svar som pojken. Men istället för att låta henne fortsätta cykla, får flickan en 

tillrättavisning om hur viktigt det är med kompostering och att det måste göras. Exemplet 

visar att pedagogen respekterar pojkens nej men inte när flickan säger nej. Detta exempel kan 

jämföras med den observationen som jag beskriver ovan.  

Ett annat exempel i min studie visar att en pedagog hjälper en pojke före en flicka som försökt 

få hjälp, men eftersom pojken ber om hjälp på ett mer högljutt sätt får han hjälp före flickan. I 

SOU 2004: 155( s.14) tar man upp benämningen ”pojkpanik” som bygger på förväntningarna 

att pojkar anses vara högljudda och otåliga och ger man inte pojkar hjälp med en gång blir det 

problem. Vidare säger en förskolelärare att man måste hela tiden ligga steget före pojkarna, så 

att de inte ställer till problem. Man kan ana att pedagogerna i min studie har samma 

föreställningar om bemötandet.  

Jag har ännu ett exempel som visar på när pojkar och flickor bemöts olika. Den visar att när 

en flicka säger svaret på en fråga utan att ha fått frågan säger pedagogen att hon ska vara tyst, 

men när en pojke gör likadant får han ingen tillsägelse. Detta visar på att man har andra 

förväntningar på flickor än pojkar, att det är mer tillåtet att svara rakt ut om man är pojke. I 

SOU 2004:115(s.17) tar man upp att vuxnas bemötande av barnen är det viktigaste aspekten 

för att påverkar hur aktiva barnen är i t.ex. samlingar. Med det menas att när personalen visar 

att ett barn är viktigt och det han eller hon säger är viktigt agerar barn på det sättet. Om barnet 

inte får uppmärksamhet eller uppmuntran agerar barn efter den förväntan som finns. Detta är 

något som är vikigt att man är medveten om när man exempelvis håller i samlingar och att 

pojkar, som många pedagoger påpekar, avbryter och dominerar kan detta kopplas samman 

med pedagogernas agerande. Även Connell (2002, s. 103) tar upp i sin könsrollsteori att 

förväntningarna på pojkar och flickor är olika. Pojkar förväntas vara starkare och tuffare, mer 
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krävande, aggressiva och energiska. Medans flickor har en helt andra förväntningar på sig, de 

ska vara mer passiva och medgörliga och dessutom sötare.  

Olika förväntningar på pojkar och flickor 

I en annan observation visar att man har olika förväntningar på pojkar och flickor när det 

gäller att klara av att lösa konflikter de har med kompisar. När en flicka ber om hjälp att lösa 

en konflikt hon har med en pojke blir svaret att hon ska försöka lösa situationen själv.  Men 

när två pojkar är oense kommer pedagogen fram och hjälper pojkarna att komma fram till en 

lösning, utan att någon av pojkarna frågat pedagogen om hjälp att lösa konflikten. Josefsson 

(2005, s.17) tar upp att barn behandlas olika omedvetet av vuxna i förskolan. Om en pojke vill 

ha hjälp förväntas flickor att stå tillbaka och vänta på sin tur. Vilket innebär att flickor 

förväntas låta pojkar gå före och att pojkars behov går före deras. Holm (2007, s. 108-109) tar 

upp vad Connell säger i sin genusteori och menar på att kön/genus är något som skapas eller 

görs och är inte något som automatiskt är eller förekommer inom en institution utan det beror 

på olika samhällsinställningar av maskuliniteter och femininitet och hur de skapas i relation 

till varandra. 

På förskolan Stormhatten var det vanligt att flickorna kom till förskollärarna och ville att de 

skulle säga till det barn som varit dumt mot dem. När de gjorde detta placerade sig flickorna i 

en offerroll där de ansåg sig vara svagare. Förskollärarna ville att flickorna skulle lära sig att 

inte acceptera att någon var elak mot dem, utan att de vara så pass starka att de kunde säga 

ifrån. Därefter när flickorna kom till förskollärarna när någon varit elak talade de om för dem 

att det var fel och att de skulle säga ifrån ordentligt genom att använda sin ”magröst” 

Olofsson (2007, s.86). I exemplet med Stormhatten får pedagogerna uppmuntra flickorna att 

säga ifrån och tala om hur de skall göra det, men i den observation som jag beskiver ovan 

förväntar sig pedagogen att flickan ska kunna lösa konfliktsituationen själv och hon får inte 

samma uppmuntran när hon ska lösa dispyten hon har med pojken. 

Pojkar och flickor får lika mycket uppmärksamhet 

Mina resultat visar även på att pedagogerna försöker bemöta flickor och pojkar på samma 

sätt. Ett exempel är när barnen på avdelningen ”Nasse” kommer in i tamburen efter att ha 

varit ute på gården och lekt. Detta kan man jämföras med vad Eidevald (2009, s.131) kom 

fram till i sina observeringar med av/påklädning när barnen ska gå ut, författaren påpekar att 

pojkar får mer hjälp med detta än flickor. Medan jag kan se i mina observationer att pojkar 

och flickor får lika mycket hjälp med att ta av sig när de har varit ute. 

Även i observationen där barnen har samling och spelar på instrument visar att pedagogen 

bemöter barnen likadant, när de får spela och tala om vilket instrument de spelade i den 

turordningen som de satt i ringen. I läroplanen för förskolan Lpfö98 (2008) står det att pojkar 

och flickor i förskolan ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. I den här observationen kan man 

säga att barnen får samma möjligheter att utveckla sina förmågor, när det gäller att spela på ett 

instrument, de får utveckla sin förmåga att prata och uttrycka sig inför gruppen, pojkar och 
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flickor får prata lika mycket och det sker i den ordning barnen sitter. Detta visar på att barnen 

behandlas som individer och inte utifrån kön. 

Det mina resultat också visar är att det inte finns någon skillnad mellan de två förskolorna vad 

gäller bemötandet av flickor och pojkar. På båda förskolorna kan man i vissa situationer se en 

form av ”pojkpanik”. Detta visade sig framför allt under mer fria aktiviteter som fri lek eller i 

aktiviteter när avståndet mellan vuxna och pojkarna är ”större”. Det som också visade sig är 

att i situationer där det finns närhet mellan barn och vuxna, tamburen och samling, så finns 

inte denna skillnad. Pedagogerna ger pojkar och flickor samma uppmärksamhet.  

 

Didaktiska konsekvenser 

Under denna rubrik tar jag upp vad jag lärt mig av både tidigare forskning och mina egna 

resultat samt drar didaktiska slutsatser. Under studiens gång har det kommit fram exempel på 

hur man kan arbeta med genus i förskolan för att motverka stereotypa könsmönster genom att 

dela in barnen i flick- och pojkgrupper på det sätt som man gjorde i exemplet med förskolan 

Stormhatten.  Jag har förstått hur viktigt det är att man behöver fortsätta att arbeta på att 

motverka de stereotypa könsmönstren och bemöta barnen som individer. Därför anser jag att 

det sätt som Olofsson (2007) beskriver hur man kan arbeta med flick- och pojkgrupper är 

något som jag skulle vilja arbeta med och tycker även att detta är något som mina framtida 

kollegor också kan ha nytta av när man vill arbeta för att motverka stereotypa könsroller. 

Under mina observationer har jag sett barn bemöts ofta efter de förväntningar man har 

beroende på om det är en flicka eller pojkar exempelvis att flickor kan vänta på att få hjälp 

medan pojkar måste få hjälp med än gång annars blir det ”pojkpanik” (SOU 2004:115 s. 14).  

Det som blivit tydligt under studien är hur viktigt förskolans uppdrag att lära barnen 

grundläggande värden om människors lika värde och jämlikhet mellan könen är. Ett uppdrag 

som jag som förskollärare skall uppfylla. Förskolan ska motverka värden som inte motsvarar 

dessa grundläggande värdena och jobba mot att bemöta barnen efter individer och inte efter 

kön vilket bland annat betyder att man ska motverka stereotypa könsroller som att flickor ska 

vara tysta och anpassa sig efter pojkarna eller att pojkar kommer undan när det gäller att följa 

regler och flickor förväntas att alltid följa dem  

Konsekvenserna av att om man ser det som att flickor och pojkar ses som jämställda och att 

det finns biologiska skillnader är, att man ser olika på vad som är accepterat beteende från 

pojkar respektive flickor som exemplet i SOU 2006:75 där pojkar tillåts bryta reglerna under 

en dramalektion medan flickorna får tillsägelse av förskollärarna när de bryter mot reglerna. 

Jag menar att detta påverkar hur barn uppfattar varandra och sig själva och om vad som är 

okej eller inte beroende på om man är flicka eller pojke. Genom att det finns olika regler om 

vad som är accepterat beteende beroende på om du är flicka eller pojke behandlar man inte 

barnen som individer som det står i läroplanen för förskolan. Därför anser jag det är vikigt att 

man som förskollärare arbetar med flick- och pojkgrupper och att man som förskollärare inte 
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bara nöjer sig med skriftiga observationer utan även filmar sig själva i sitt arbete för att 

diskutera i arbetslaget. 

Metoddiskussion 

Jag valde att göra en kvalitativ studie för att jag ville studera pedagoger och deras bemötande 

när de var med barnen i olika situationer. Under våren funderade jag på om jag skulle använda 

mig av någon mer metod än observation. Jag funderade på att använda mig av intervju och 

enkät men insåg att jag inte skulle hinna med att utföra och sammanställa resultaten på den tid 

som var utsatt för studien.  

Jag valde att använda löpande protokoll för att man skriver ner det man vill observera och det 

sätt det sker. Jag valde även att använda mig av ett kategorischema för att se vilka beteende 

som var mest förekommande och för att göra det enklare att tyda de löpande protokollen. Men 

jag är ändå nöjd med mina observationer för de gav ändå det jag behövde för min studie.  

Förslag till fortsatt forskning 

Det ämne jag undersökt finns det redan finns mycket forskning om. Men genom min studie 

och den forskning jag läst om har jag förstått att man ändå behöver forska vidare. Hur 

kommer sig att trots all den forskning som finns, att pojkar och flickor blir bemötta på olika 

sätt, och att barn fortfarande till stor del blir bemötta efter kön? Hur kan förskolor arbeta med 

förskolans läroplan Lpfö98? 

Tack  

Jag vill tacka barn, föräldrar och pedagoger på de förskolor där jag utförde min studie. Ett 

stort tack vill jag ge min handledare Birgitta Davidsson för all den hjälp jag fått med mitt 

examensarbete.  
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Bilaga 1 - Missivbrev till vårdnadshavarna 

 

Hej 

Jag är en lärarstuderande från Göteborg som läser vid Högskolan i Borås. I utbildningen ingår 

att genomföra ett examensarbete, vilket jag kommer att göra nu i höst/vinter.  

Jag kommer under hösten – 09 att vara på ditt/dina barns förskola under några olika tillfällen 

för att observera pedagogerna i deras arbete. Barnen kommer att vara med i observationerna, 

men min fokus kommer att ligga på pedagogerna och deras handlande. 

Jag kommer att utföra observationer på den förskola där ni har ditt/dina barn och mitt syfte 

med undersökningen är att studera pedagogernas samspel med barnen. 

Uppsatsen kommer att skrivas så att de som läser den inte kan identifiera vad barnet eller 

förskolan heter eller på vilken ort förskolan ligger. I min studie utgår jag från de 

forskningsetiska principerna (www.vr.se). Med detta menas bl.a. att utomstående inte 

kommer att kunna koppla vilka som deltagit i studien och inte heller på vilken förskola jag har 

gjort den. Jag kommer inte heller använda barns namn, förskolans namn eller pedagogers 

namn. Jag kommer att anteckna hur samspelet är mellan pedagog och barn när de interagerar 

med barnen. 

För att kunna genomföra observationerna behöver jag föräldrarnas medgivande. En sådan 

blankett medföljer denna information.  

Det är därför viktigt att du/ni fyller i blanketten som finns nedan och lämnar in det till 

personalen på förskolan.  

Det är viktigt även om ni inte vill att ditt barn ska medverka på något vis i observationerna. 

Tag ställning och skriv under blanketten samt lämna den till ditt barns lärare på förskolan  

v 45-46 

Jag vill tacka på förhand för er hjälp och ert samarbete med mig under hösten 2009.  

Om du har någon fråga så kontakta mig. 

 

Sandra Johansson 07******** 

 

Eller på mail s06****@utb.hb.se 
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Bilaga 2 – Missivbrev till pedagogerna. 

 

Hej.  

 

Jag heter Sandra Johansson och läser på lärarprogrammet vid Högskolan i Borås och med 

inriktning mot förskolan. Jag läser den sjunde och sista terminen i utbildningen. Det är nu 

dags för mig att skriva mitt examensarbete på 15 högskolepoäng och därför vill jag informera 

er om arbetet. 

Mitt syfte är att ta reda på hur pedagogerna bemöter flickor och pojkar när de söker 

uppmärksamhet t ex vid tröst och hjälp eller när de vill fånga pedagogen/pedagogernas 

intresse. Under hösten kommer jag att vara ute på förskolorna och observera detta. I arbetet 

kommer jag att ändra alla uppgifter så att de som läser uppsatsen inte kommer kunna 

identifiera förskola, barn, pedagoger eller ort.  

Uppsatsen kommer skrivas så att de som läser den inte kan identifiera vad barnet eller 

förskolan heter eller vilken ort förskolan ligger. I min studie utgår jag från de forskningsetiska 

principerna (www.vr.se).  

Ett informationsblad kommer även att gå ut till föräldrarna där de måste godkänna att deras 

barn deltar i studien.  

Det godkända examensarbetet kommer att vara en offentlig handling som kan läsas av 

allmänheten. Jag hoppas och ser fram emot ert deltagande och samarbete under hösten 2009. 

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att ringa mig  

 

Mvh Sandra Johansson.  

 

s06****@utb.hb.se            07******** 
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