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Sammanfattning
Syfte:
Syftet med studien är att få reda på om det är någon skillnad i hur manliga respektive
kvinnliga pedagoger bemöter flickor och pojkar i verksamheten.
Metod:
Den här studien baseras på två kvantitativa verktyg, enkät och observationsschema. Enkäten
har skickats ut till samtliga förskolor i två medelstora kommuner, där 56 pedagoger har valt
att delta, och observationsschemat grundas på 10 pedagoger. Pedagogerna är fördelade
manliga/kvinnliga och på småbarnsavdelning respektive syskonavdelning.
Resultat:
I vårt resultat har vi, genom enkäterna, kommit fram till att manliga och kvinnliga pedagoger
tror att de har olika förväntningar på barn beroende på kön. Observationerna visar dock att de
tänker lika i många frågor och där inte alls skiljer sig från varandra. Vi har även kommit fram
till att kvinnor riktar mer av sin uppmärksamhet till pojkarna i förskolan, både genom tilltal och
tillsägelser, medan männen riktar lika stor uppmärksamhet till pojkar respektive flickor i både
tilltal och tillsägelser.
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INLEDNING
Vi föds till ett visst kön, kvinna eller man, och till detta kön kommer förväntningar, till
exempel hur du bör uppföra eller bete dig i vissa situationer. Könsidentiteten är en stor del av
en människas personlighet. Omgivningen har en bild av hur du ska bete dig, beroende på
vilket kön du har och i vilket sammanhang du befinner dig i. Väljer du att gå mot
genusnormen kan omgivningen se dig som missanpassad och onormal. Samtidigt menar
genusteoretiker att ingen föds i ett kön som är kvinnligt eller manligt. Vi bemöts olika
beroende på om vi är flickor eller pojkar och formas därefter (Elvin-Nowak & Thomsson
2003, ss. 21-24)
Det finns mycket inom förskolan som påverkar flickors och pojkars uppfattning om samhället,
exempelvis hur de blir bemötta av pedagoger och hur pedagoger är som förebilder. Litteratur,
könskodade leksaker och massmedia skapar en bild över hur en flicka eller pojke förväntas
vara. Barnen blir omedvetet påverkade av förväntningarna och influerar i sin tur sedan
varandra. Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s. 4), förskolans styrdokument förklarar
att förskolans verksamhet ska främja de demokratiska värderingar det svenska samhället har.
Vidare står det också att arbetet med bland annat jämställdhet av könen ska hållas levande i
förskolans verksamhet. Samtidigt menar aktuell forskning att förskolan inte är jämställd. Det
område vi valt att undersöka vidare är pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen. Vi vet
om att vuxna spelar en stor roll i den process barnen går igenom för att utveckla sin identitet.
De vuxnas förhållningssätt och deras förväntningar på barnen skapar en föreställning över hur
barnen bör vara. Studien fokuserar därför på kvinnliga och manliga pedagoger och huruvida
det finns skillnader i sättet de bemöter flickor respektive pojkar.
Förskolan är ett kvinnodominerat yrke och andelen manliga pedagoger är låg. Detta bidrar till
att långt ifrån alla barn har en manlig pedagog på sin avdelning, på många förskolor finns det
ingen manlig pedagog alls. Barnen möter en kvinnlig förebild och de förväntningar hon har,
utifrån dem påverkas barnens uppfattning angående samhället. Som tidigare nämnt är
pedagogers förhållningssätt en stor del i barns uppfattning om hur de ska vara. Därför känns
det viktigt att göra en studie angående pedagogers förhållningssätt i förskolan. Mycket för att
framhäva det som kanske i många fall går obemärkt förbi, men som ändå är en väsentlig del i
barnens utveckling. Genom att göra en studie och få se konkret hur det faktiskt ser ut i
verksamheten kan det bli lättare att också veta vad som behöver arbetas på. Kunskap och
medvetenhet är en av de viktigaste byggstenarna när det kommer till att arbeta med genus.
Förhoppningsvis kan denna uppsats bidra till en ökad medvetenhet i vad som behöver arbetas
med i verksamheten, men också bidra till att pedagoger ställer sig frågan hur de själva arbetar
eller agerar i vissa situationer.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att ta reda på om det är någon skillnad i hur kvinnliga respektive
manliga pedagoger bemöter flickor och pojkar i förskolans verksamhet.
Frågeställningar
• Vilken uppfattning har kvinnliga/manliga pedagoger om genus i förskolan?
• Vilka skillnader kan vi se på kvinnliga och manliga pedagogers förhållningssätt
gentemot flickor respektive pojkar?

Begreppsdefinitioner
Genus
Begrepp inom forskning som används för att påvisa föreställningar, idéer och handlingar som
tillskrivs typiska för människors sociala kön. (Hirdman & Manns 2016).
Genusperspektiv
Innebär att ha en medvetenhet om att relationer mellan individer med olika kön påverkas av
samhällets normer, även i situationer som kan ses som könsneutrala (Nationalencyklopedin
2016).
Kön
Det biologiska könet, man eller kvinna (Nationalencyklopedin 2016).
Norm
Det som anses vara normalt och accepterat av samhället eller en annan social grupp.
(Nationalencyklopedin 2016).
Könsroller
Term som beskriver sociala skillnader mellan könen gällande till exempel normer, beteende
och föreställningar (Björnberg & Helander 2016).
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BAKGRUND
Under bakgrund kommer tidigare forskning och relevant litteratur presenteras. Kapitlet börjar
med att beskriva begreppet genus och går sedan vidare till jämställdhet inom yrket.
Avslutningsvis beskrivs förskolans historia kort och den position män haft under framväxten
av förskoleverksamheten.
Genus – en social konstruktion
Genus är föreställningar om hur flickor och pojkar respektive kvinnor och män bör bete sig,
även vilka förväntningar människor har på varandra. Genusnormen är en av de starkaste
normer samhället har och den används ofta omedvetet för att dela in människor i kategorier
utefter kön (Salmson och Ivarsson 2015, s. 194). Genus är översatt från det engelska ordet
gender, vilket förstås som att könsroller skapas under uppfostran. Könsroller innebär även att
vårt kön inte endast är biologiskt, utan också finns i ett socialt och ett kulturellt perspektiv.
Genus innefattar också en dimension av makt vilken markerar att det råder ojämlikhet mellan
könen, män har det dominerande könet och kvinnor är underordnade (Tallberg Broman 2002,
ss. 25-26). Begreppet genus används av forskare för att beskriva en förekomst av socialt,
kulturellt eller historiskt förändrade föreställningar och normer som har med människans
könstillhörighet att göra (Gannerud 2001, s. 11).
Det är människans kulturella och sociala arv som format de genusmönster vi har i samhället.
Män och kvinnor blir omedvetet påverkade av de normer som råder för de båda könen
(Svaleryd & Hjertson 2012, s. 80). Normer är värderingar skapade av ett socialt sammanhang,
dessa visar önskvärda och icke önskvärda handlingar i en viss situation. Alla våra handlingar
är påverkade av normer, ibland utifrån våra egna förväntningar, ibland utifrån vad vi tror
andra förväntar sig (Orlenius & Bigsten 2006, s. 68). Genus är en norm där vi delas in i
kategorierna flickor/kvinnor eller pojkar/män. Beroende på vilken kategori vi tillhör förväntas
vi ha olika egenskaper och bemöts därefter. Pojkar ska enligt norm ägna sig åt fysisk
aktivitetet, leka i stora grupper och förväntas ha svårt att följa regler medan flickor förväntas
leka lugnt i små grupper, ha stort ordförråd och vara lydiga. De rådande genusnormerna i
förskolans värld är uppbyggda av förväntningar, språk och agerande, det är många delar som
påverkar och det är svårt att bli medveten om dem alla. (Salmson och Ivarsson 2015, ss. 194195). Olofsson (2007, s. 20) menar att de flesta i samhället är, vad hon kallar, könsblinda. Det
innebär att vi människor är vana vid de genusmönster som existerar till den grad att de i
många fall går obemärkt förbi. Vi uppmärksammar dock när någonting går emot
genusmönstret, till exempel när en flicka är högljudd. Detta leder till att vi lurar oss själva, vi
ser bara det som sticker ut från det normala medan det stereotypa inte blir uppmärksammat.
Detta leder till att vi blir vilseledda och tror att vi är genusmedvetna.
Medvetna pedagoger och jämställdhet
Att inta ett genusperspektiv innebär att se olika sammanhang utefter hur de är påverkade av
kön och genus. Detta kan göras genom att utifrån föreställningar om rådande genusnormer,
kritiskt granska och problematisera en verksamhet (Wedin 2014, s. 216). Medvetenhet om
genus i förskolan innebär att vara uppmärksam på sitt eget förhållningssätt och den makt som
finns för att förändra omoderna genussystem, till exempel att pojkar väntas vara livliga. Det
innebär att pedagoger försöker motverka principer om isärhållande och överordning. Det
förstnämnda begreppet syftar på att kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper och
förmågor. Genusbegreppet överordning betyder att kvinnors och mäns sysslor och intressen
värderas olika högt, ofta värderas mäns egenskaper och sysslor högre än kvinnors.
Genusarbete i förskolan missförstås ibland som att pedagoger ska motverka flickigt och
3

pojkigt, att inte könskodade leksaker ska finnas kvar. Det arbetet egentligen går ut på är att
pedagogerna ska bli medvetna om sitt eget handlande för att kunna ge barnen samma stöd
oavsett deras biologiska kön. Eftersom att genus är skapat av människor är det också vi
människor som kan ändra genusmönstret. Detta skulle kunna leda till bättre villkor för flickor
och kvinnor genom ökad jämställdhet mellan könen (Svaleryd & Hjertson 2012, ss. 80-84).
Förskolans styrdokument Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 4) beskriver att
jämställdhet mellan könen ska hållas levande i arbetet med barnen. Vi ska inte ta ifrån barnen
några möjligheter eller rättigheter, istället bör vi ge dem förutsättningar och stöd att bryta den
norm som råder. Olofsson (2007, ss. 59-62) menar att pojkar kan behöva stöttning i att
utveckla kvalitéer som flickor ofta tillskrivs och tvärtom. För att hjälpa barnen i deras
identitetsutveckling på ett pedagogiskt och respektfullt sätt är det av vikt att möta barnen där
de är. Pedagogen ska inte hindra leken eller försöka få barnen att leka något annat. Istället kan
det vara bra att till exempel ta sig in i pojkars stundtals vilda lekar, för att i leken ge dem
närhet och lära dem om hänsyn och omtanke. Pedagogen ska heller inte hindra flickor från att
leka med så kallade Barbiedockor bara för att det anses vara en typiskt flickig lek. Vi kan
istället utnyttja Barbiedockan och i leken vidga hennes vyer. Ta ut henne på äventyr och visa
att det är möjligt för flickor/kvinnor att ta plats. På detta vis kan pedagogen använda sig av ett
objekt vilket barnen identifierar sig med och på det sättet kan barnen bli varse om sina
möjligheter.
Eidevald (2009, s. 166) beskriver i sin studie hur förskollärare känner att de har svårt att
påverka jämställdheten. De känner att barnen påverkas mycket av massmedia och föräldrar.
Vissa föräldrar uttrycker en oro för att jämställdhetsarbetet ska gå för långt. Föräldrar till
pojkar har uttryckt en rädsla för att deras söner ska bli för feminina. Denna oro fanns inte hos
föräldrar till flickor, de var snarare positivt inställda. Vidare såg inte förskollärarna att sitt
bemötande påverkade jämställdhet, de såg miljö och leksaker som mer påverkande. Eidevald
(2009, s. 167) förklarar vidare svårigheten för pedagoger att inse att de inte bemöter lika. Han
ger exempel på hur en pedagog anser sig ha ett jämlikt tänk, denna pedagog har gett en flicka
en tillsägelse för att hon har varit stökig. Problematiken ligger i att flickan är just en flicka och
förväntas ha en flickas egenskaper. Eidevald (2009, s. 167) anser att en pojke troligtvis lättare
skulle komma undan med samma handling som flickan gjort för att pojkar förväntas vara
stökigare.
Svaleryd (2002, s. 39) menar att uppfattningen om ett redan jämställt samhälle är ett hinder
för den fortsatta utvecklingen. Dessutom har många en uppfattning om att kvinnligt och
manligt är varandras motsatser. Människor med denna uppfattning tror även att vi föds med
vissa egenskaper, vilka anses höra till respektive kön. I dessa fall anses betydelsen av
jämställdhet endast innefatta en respekt och acceptans mot olikheterna mellan könen.
Svaleryd (2002, s. 40) belyser dock att likheter och skillnader mellan kvinnligt och manligt
endast är skapade av samhället. Wernersson (2009, s. 34) påpekar att pedagoger i förskolan
har stor inverkan i hur verksamhetens jämställdhetstänk ser ut. Alla har olika uppfattningar
vilka speglar sig i verksamheten.
Könskompensatorisk pedagogik är en metod för att arbeta för jämställdhet. Den kan upplevas
motsägelsefull eftersom den går ut på att dela in flickor och pojkar i enskilda grupper, men i
själva verket kan den hjälpa både barn och pedagoger. Genom att flickor får vara själva i en
grupp kan de utmanas i egenskaper som är vanligare för pojkar, exempelvis att ta för sig.
Pojkar i sin tur får möjlighet att utmanas i de egenskaper som anses vara flickiga, såsom att
vara hjälpsamma. Ännu en fördel med att dela in barnen efter kön är att det blir lättare för
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pedagoger att se barnens personliga egenskaper. Det blir tydligare att se det större spektra av
egenskaper som barnen har och inte de könsstereotypa egenskaper som är lättare att se när
barnen är blandade flickor och pojkar (Delegationen för jämställdhet i förskolan 2006, ss. 9698).
Pedagogers bemötande
Möte och samspel med andra människor har stor påverkan på hur barn utvecklas och formas.
Pedagoger behöver vara medvetna om att vi är delaktiga i barnens skapande av sin identitet.
Normer och värderingar kan, i stor utsträckning, påverka barnens sätt att uppfatta och tänka
kring genusfrågor (Svaleryd 2002, ss. 41-42). Eidevald (2009, ss. 166-167) beskriver
problematiken med könsroller och hur de bildas i tidig ålder. Han ger exempel på pojkar som
är framåt och hur de har en vana att ses och höras. Pedagoger och barn tillåter ofta de
pojkarnas beteende, även på andra barns bekostnad. Detta handlande blir till en vana och ett
mönster. Risken finns att detta också leder till att pojkar i allmänhet blir behandlade som
pojkarna i exemplet. I Lpfö 98 (rev. 2016, s. 12) framgår det att “arbetslaget ska verka för att
flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten”. Detta belyser
vikten av att pedagoger bör vara medvetna om sitt eget bemötande av barnen. Svaleryd (2002,
s. 59) beskriver vidare att pojkar och flickor har samma chans att lära sig saker i förskolan,
bara pedagogerna har lika förväntningar på barnen. Leander (2004, ss. 82-83) tar upp ett
exempel om ett jämställdhetsprojekt på en förskola där pedagoger fick möjlighet att observera
sitt förhållningssätt gentemot barnen. Pedagogerna fick börja med att fundera över sitt
förhållningssätt, de blev sedan filmade i verksamheten för att efteråt kunna reflektera över hur
de agerade gentemot barnen. Det var först när de såg materialet de insåg hur olika de bemötte
barnen utifrån deras kön. Flickorna blev talade till medan pojkarna blev bemötta med korta
order. Pojkarna blev tilltalade med namn, oftast i samband med att de gjort något som
bedömts vara otillåtet. Högljudda pojkar blev lyssnade på medan högljudda flickor blev
nedtystade, detta var något pedagogerna gjort omedvetet. Det krävs att pedagoger blir
uppmärksammade på vilket bemötande de har innan de kan utvecklas till mer normkritiska
pedagoger.
Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006, s. 59) beskriver hur pedagoger i vissa fall
kan påverka hur pojkars, ibland vilda, beteende blir generaliserat. I en situation där några
pojkar bidragit till stök har en pedagog menat att “pojkar är så stökiga”. Genom att uttala
dessa ord blir det sagt att alla pojkar är stökiga. Detta bidrar till att de pojkar som i själva
verket är lugna ändå får en stämpel om att vara stökiga, det kan till och med förväntas av
lugna pojkar att de ska bete sig på ett sätt som inte passar deras personlighet.
Män i ett kvinnodominerat yrke
Det har inte alltid varit så att män ansetts behövda inom förskoleverksamhet. Under första
delen av 1900-talet ansågs män vara mindre lämpade att ta hand om barn på en yrkesmässig
nivå, det betraktades vara suspekt (Havung 2000, s. 31). Förskolan har sin grund i
barnträdgårdarna vilka grundades för och av kvinnor. Barnträdgårdarna kom till för att
återskapa det barnen i samhället saknat under industrialiseringen, nämligen närhet,
emotionalitet, helhet och identitet. Kvinnor ansågs vara bäst lämpade för arbetsuppdraget,
detta bidrog även till att fler kvinnor kom ut i arbetslivet. De egenskaper kvinnor enligt
normen besatt var optimala för ett pedagogiskt och omsorgsinriktat arbete med barnen
(Tallberg Broman 2002, ss. 51-52).
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Under 1960-talet började röster höjas om mannens rätt att få arbeta i förskolor och liknande
verksamheter. Det lades också vikt vid att även män behövdes i förskolan för fostran och som
identifieringsobjekt för barnen. Under 1970-talet lades vikt vid att många barn saknade en
fadersgestalt och att det därför var viktigt med fler män i förskolan. Det var också viktigt att
barnen fick se att kvinnor och män kunde utföra samma uppgifter, det vill säga, att män också
kunde ta del i uppfostran och omvård. Ett sätt att få in fler män var att de kvoterades in i
förskolan. Motiven för att få in fler män genom kvotering löd; fler män behövs för att ge
barnen, speciellt pojkarna, en förändrad attityd kring könsroller. Motivet hade dock inga
vetenskapliga belägg bakom sig. Det andra motivet var att det ansågs vara mer positivt för
arbetsmiljön att ha en blandning av könen, detta förväntades även att leda till bättre
jämställdhet (Havung 2000, ss. 31-35).
I den nuvarande förskoleverksamheten är majoriteten av pedagogerna fortfarande kvinnor.
Barn i förskolan får en kvinnlig förebild som visar hur samhället fungerar, men den manliga
förebilden i samma roll saknas på många förskolor. Forskarna menar på att pojkar i förskolan
saknar en förebild i sitt identitetsskapande, där kvinnor inte räcker till (Nordberg 2005, ss. 6771). Pojkarna behöver en manlig förebild de kan observera i förskolans verksamhet, lika
mycket behöver de en kvinnlig pedagog att se upp till (Nordberg 2005, ss. 67-71). Andra
aspekter är att det behövs män i förskolan för att skapa jämställdhet. För att det ska bli någon
skillnad krävs det att både kvinnliga och manliga pedagoger har kunskap inom genusfrågor,
annars är risken att arbetet ändå blir könsstereotypt (Hellman 2013, s. 22). En orsak till att
män inte söker sig till förskolan kan vara att yrket är feminint kodat och därmed har lägre
status och lägre löner. Ett argument till att fler män ska söka sig till förskolläraryrket är att
stämpeln kvinnoyrke ska suddas ut och yrket ska därmed få högre status (Eidevald 2011, s.
55).
Havung (2000, ss. 101-102) beskriver i sin studie om män i förskolan problematiken bakom
jämställdheten i yrket. De män som deltagit i hennes studie har i intervju påtalat skevheten i
arbetsuppgifterna mellan de kvinnliga och manliga pedagogerna. Istället för att alla
arbetsuppgifter fördelas lika, delas de upp så att de kvinnliga pedagogerna mer ofta tar hand
om blöjbyten, vila och andra typiska omsorgssituationer. Deltagarna i studien påtalar att de
sysslor som anses vara stereotypt kvinnliga också i högre grad sköts av de kvinnliga
kollegorna. Deltagarna är dock medvetna om vikten av att de, som manliga pedagoger, också
visar barnen att även män kan utföra de sysslor som anses vara kvinnliga.
Eidevald (2009, ss. 169-170) drar slutsatsen av sin studie att det inte spelar någon roll för
utvecklingen av genusmönstret i vårt samhälle att det arbetar fler män i förskolan. Kvinnor
och män är lika påverkade av samhällets genusmönster och gör på det viset inte någon
skillnad i förskolans verksamhet. För att kunna göra skillnad i sitt arbetslag krävs det att en
medvetenhet framkommer i det egna arbetssättet, genom att till exempel filma sig själv och
sedan analysera materialet.
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TEORETISK RAM
Socialkonstruktionism
Socialkonstruktionismen började utvecklas under mitten av 1900-talet. Teorin har sitt
ursprung i sociologin och kan förknippas med konstruktivism. Skillnaden mellan dessa är att
konstruktivism anser att världen ses utifrån varje individs egen uppfattning, medan
socialkonstruktionismen fokuserar på det sociala samspelet mellan individen och samhället
runt omkring (Andrews 2012). Anhängare av socialkonstruktionismen menar att människor
ständigt blir påverkade av omgivningen, de påverkas av det sociala samspelet och de
existerande kulturella värderingarna i deras närhet (Hwang & Nilsson 2011, ss. 74-75). Till
exempel tar Gergen (2001, s. 116) tar upp att det är mer givande för barns kognitiva
utveckling att samspela i grupper med andra barn, än att lyssna till en pedagog. Detta då
barnet kan ta lärdom från barnen runt omkring och därefter skapa sin egen uppfattning. Enligt
socialkonstruktionismen blir vi påverkade och formade av vår omgivning och vi för sedan
detta vidare till andra i vår närhet. Genusmönster är ett konkret exempel på hur vår sociala
omgivning påverkar oss, förväntningar på kvinnligt och manligt skapas i de sociala
sammanhang där även vi är med och påverkar. Ett annat exempel på genusmönster är vår
identitet, vilken inte är statisk utan ständigt under utveckling. Hwang & Nilsson (2011, ss. 7475) beskriver att vi människor påverkas bland annat av nya erfarenheter och upplevelser där
vi bildar oss egna könsroller. Eidevald (2013, s. 39) menar att inom förskolans värld är det
ofta anhängare eller pedagoger inspirerade av Reggio Emilia-pedagogik som förespråkar
socialkonstruktionism. Detta perspektiv är olikt det klassiska utvecklingspedagogiska
synsättet där barns utveckling anses vara biologisk och liknande för alla barn
Könsroller är ett exempel på hur ett levnadsmönster blir till en sanning, samhället och dess
invånare skapar sina egna sanningar. Människor lever tillsammans och blir påverkade av
varandra som i sin tur påverkar andra individer (Andrews 2012). Vi utför uppgifter och lever
våra liv på rutin så länge att det verkar vara den sanna verkligheten. Samhällets förväntningar
skapas och upprätthålls av människor. Regler och förhållningssätt i olika sammanhang är inte,
enligt socialkonstruktionismen, en yttre verklighet utan är hela tiden under utveckling.
Förväntningar ändras och det skapas nya i samspelet mellan människor (Bryman 2008, ss. 3639).
Det finns vissa traditioner i kulturer vilka dagens människor inte har varit med och utvecklat,
utan det kvarstår sedan tidigare. Dessa traditioner kan vara en del av vad som påverkar
människors tankesätt idag. Den sociala verkligheten är något skapat av människor, inte av
yttre verkligheter. Till exempel kan manliga egenskaper uppfattas vara en yttre verklighet,
trots att det är en social konstruktion skapad av samhället. Denna konstruktion har sedan förts
vidare till efterkommande generationer. Det kan kännas som en sanning för att
förväntningarna på hur en man ska vara har funnits länge. I själva verket är det endast en falsk
sanning, skapad i det sociala samspelet (Bryman 2008, ss. 36-39).
Vi kommer att förhålla oss till detta synsätt genom att vara medvetna om barns och
pedagogers förhållningssätt och handlande, även de är påverkade av det sociala samspelet.
Barn är barn, flickor är flickor och pojkar är pojkar. Den syn samhället har på genus gör att
kvinnor och män är olika. Dessa olikheter påverkar pedagogerna omedvetet i bemötandet med
barn i förskolan.
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METOD
Kvantitativ metod
De två metoderna vi har valt att använda i studien är kvantitativa. För att en metod ska vara
kvantitativ bör empirin analyseras som sifferdata med hjälp av statistik (Backman 1998, s.
31). Forskning genom kvantitativ metod går ut på att forskare prövar sin hypotes genom att
med olika metoder samla in data. Det finns olika aspekter forskare bör se över, till exempel
vilken metod som lämpar sig bäst för aktuell hypotes och teori. Innan undersökningen börjar
måste också plats och undersökningspersoner bestämmas. Det urval forskaren väljer bör ha en
koppling till hypotesen för att ge forskningen validitet. Exempel på kvantitativa verktyg är
enkät. Genom enkätundersökningar kan forskarna få fram statistik som sedan kan analyseras.
Vid analys går det att undersöka om framkommit resultat svarar på undersökningens hypotes
(Bryman 2008, ss. 150-153).
Begrepp inom forskning
Validitet betyder att någonting är giltigt. Det är av vikt att forskaren använder sig av relevanta
instrument som mäter det studien syftar till. En våg är ett bra verktyg för att mäta vikt men
ska längden på ett föremål mätas är vågen inte till stor hjälp. I det fallet är en linjal eller
måttstock ett bättre alternativ (Eliasson 2006, ss. 16-17). Undersökningsinstrument vilka är
beprövade inom området bidrar till en högre validitet. Det kan även vara bra att en person
med vetenskaplig erfarenhet inom området går igenom det insamlade materialet (Kihlström
2007, ss. 230-231). Genom att använda relevanta instrument, i detta fall enkät och
observationsschema skapas validitet i studien.
Reliabilitet används i undersökningar för att påvisa om resultatet är pålitligt eller inte. För att
en studie ska vara pålitlig ska den kunna genomföras igen, under liknande omständigheter,
med ungefär samma resultat (Eliasson 2006, ss. 14-15). Ett sätt kan vara att en annan forskare
utför samma undersökning för att se om resultatet blir likvärdigt (Kihlström 2007, s. 164).
Genom en tydlig beskrivning av genomförandet av denna undersökning blir det möjligt för
andra forskare att replikera studien, först då kan en hög reliabilitet uppnås.
Kausalitet innebär att forskaren inte endast är ute efter att bevisa sin tes utan också att förstå
och förklara mer djupgående. Att göra en kausal slutsats innebär att forskaren kan svara på
varför resultatet ser ut som det gör genom insamlad data (Bryman 2011, s. 168).
Generalisering innebär att det framkomna resultatet även kan appliceras på en större grupp än
endast urvalet i undersökningen. Eftersom det är svårt att undersöka alla pedagoger i ett land
behöver forskaren göra ett urval av deltagare vilka representerar landets pedagoger. Genom
ett bra urval kan forskaren använda resultatet för att generalisera alla pedagoger, även de som
inte deltagit i undersökningen (Bryman 2011, s. 169).
Replikation är ett kontrollverktyg för att undersöka att en metod är objektivt utförd utan någon
påverkan från forskaren själv. Att replikera en undersökning innebär att en annan forskare gör
om undersökningen för att stärka dess validitet. Om replikation inte är möjlig, det vill säga, att
forskaren inte kan replikera resultatet är det tveksamt om forskningen är giltig (Bryman 2011,
ss. 168-169).
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Enkät som redskap
Enkät är ett verktyg vilket används i undersökningar där forskaren vill se hur vanligt ett visst
fenomen i en situation eller verksamhet är. Enkät är även ett relevant verktyg när forskare vill
undersöka personers attityder om olika ämnen (Dimenäs 2007, s. 85). I en enkät måste ett
visst bortfall räknas in. Det finns två typer av bortfall, slumpmässigt- och systematiskt
bortfall. Ifall antalet obesvarade enkäter inte påverkar resultatet, kallas detta för slumpmässigt
bortfall. Om bortfallet, alltså obesvarade enkäter, är så stort att det påverkar resultatet i en
bestämd riktning kallas det för systematiskt bortfall och enkäten borde ses över (Eggeby &
Söderberg 1999, ss. 44-45).
I denna undersökning är enkäten anonym, det finns inga frågor i enkäten som på något sätt
kan avslöja de deltagande. I en anonym enkät finns varken namn, nummer eller något annat
vilket kan röja den svarandes identitet. Detta innebär att om svarsfrekvensen är låg och en
påminnelse behöver skickas ut, behöver den skickas till alla deltagande just för att forskaren
inte vet vem som svarat (Patel & Davidsson 2003, s.70). Enkäten kommer att skickas ut via
mejl och kallas då en webbenkät. Detta är en lämplig metod om enkätens syfte är att nå ut till
flera personer, till exempel alla personer på en arbetsplats (Trost & Hultåker 2007, s. 131). Då
det inte sker ett personligt möte med de deltagande pedagogerna behöver information om
forskningen skickas ut. Detta görs i de flesta fall genom ett missivbrev. Ett missivbrev ska
innehålla all fakta de deltagande behöver veta innan de fyller i enkäten, till exempel syfte och
löfte om anonymitet eller konfidentialitet (Patel & Davidsson 2003, s. 71).
Observation som redskap
Om syftet med studien är att undersöka händelser och hur människor agerar i okonstlade
situationer är observation en passande metod. Observation är en metod vilken används i
forskningssyfte och ska vara systematiskt planerad, forskaren ska veta vad hen vill undersöka
och hur det ska gå till. Det finns två olika tillvägagångssätt när en observationsstudie
genomförs, löpande protokoll och observationsschema. Alla observationer måste vara
systematiskt planerade, det är nivån av struktur som skiljer dem åt. (Patel & Davidsson 2003,
s. 87)
Observationsschema är den metod vi kommer använda oss utav i denna undersökning
eftersom den passar vårt syfte bäst. Observationsschema kan användas när forskaren vet vad
hen vill studera mer konkret, exempelvis ett specifikt beteende eller en specifik situation,
detta kallas även för strukturerad observation (Patel & Davidsson 2003, ss. 88-89). För att
göra en strukturerad observation krävs förberedelse i form av att forskaren bestämmer vad det
är hen vill observera. Utifrån syftet i denna undersökning skapas ett observationsschema för
att synliggöra kvinnliga och manliga pedagogers bemötande gentemot barnen. I utformandet
av ett observationsschema ska forskaren veta vem och vad som ska observeras. I ett schema
av denna karaktär är det också av vikt att tänka på att kategorierna inte går in i varandra. För
att undvika otydlighet i resultatet ska det vara lätt att läsa av dokumentationen (Bryman 2008,
ss. 267-269).
Eliasson (2006, s. 23) beskriver olika förhållningssätt observatören behöver anpassa sig
till. Den deltagande observatören är det vanligaste förhållningssättet och är även den mest
relevanta för denna undersökning. Om forskaren utgår från att vara deltagande observatör
innebär det att hen är med i situationerna men blandar sig inte in samspelet. Fokus ligger på
att observera och dokumentera händelseförloppet, utan att påverka situationen.
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Urval
Vi valde att skicka ut enkäten till samtliga verksamma pedagoger i två medelstora kommuner
i Västsverige. För att enklast få ut enkäterna till en stor mängd pedagoger valde vi att ta
kontakt med alla förskolechefer i de två kommunerna. Vi bad dem vidarebefordra enkätlänken
till alla deras verksamma pedagoger.
För att få möjlighet att observera ringde vi till förskolechefer i de aktuella kommunerna och
frågade om det fanns möjlighet att besöka någon av deras förskolor. Avdelningarna som
sedan följdes upp efter enkäten, valdes ut efter hur de manliga respektive kvinnliga
pedagogerna var fördelade. Eftersom vi strävade efter en resultatsenlig forskning ville vi
fördela observationerna jämt mellan kvinnliga- respektive manliga pedagoger.
Observationerna ägde rum på tio avdelningar, fem avdelningar med endast kvinnliga
pedagoger och fem med både kvinnliga och manliga pedagoger. På avdelningarna där manliga
pedagoger arbetade observerades endast dem och inte de kvinnliga medarbetarna.
Observationerna på avdelningarna fördelades mellan de två kommunerna vi valt att skicka ut
enkäten till. På de avdelningar vi besökte observerades, på vardera ställe, två olika situationer
genom ett observationsschema.

Genomförande
Vi startade vår undersökning genom att skriva ihop en enkät (Bilaga 1), vilken senare skulle
skickas ut till alla verksamma pedagoger i två medelstora kommuner. Enkäten handlade om
pedagogers bemötande mot barn beroende på kön. Vi skickade ut en länk till internet-enkäten
till alla förskolechefer i de två kommunerna. Förskolecheferna fick också ett missivbrev
(Bilaga 2) där vi förklarade syftet till studien. Vi bad förskolecheferna att svara på hur
fördelningen kvinnliga/manliga pedagoger såg ut i deras områden. Vi bad dem även att
vidarebefordra länken till alla sina verksamma pedagoger. När pedagogerna började svara på
enkäterna, startade vi planerandet inför observationerna. Pedagogerna fick två veckor på sig
att svara på enkäten.
Vi ringde pedagogerna på de utvalda avdelningarna, efter godkännande från förskolechefen,
och frågade om de ville delta i undersökningen. Efter godkännande och bestämmande om
datum för observation utformades ett missivbrev (Bilaga 3) för att informera vårdnadshavarna
om studiens syfte. Tillsammans med missivbrevet skickades även en medgivandeblankett
(Bilaga 4) ut där vårdnadshavarna fick lämna sitt godkännande över sitt barns deltagande i
studien. På varje avdelning observerades två situationer, antingen matsituation/påklädning,
eller matsituation/fri lek. Vi beslutade att observera varje moment i 15 minuter. Under
observationen hade vi observationsschemat (Bilaga 5) till hjälp för att dokumentera. När allt
material var insamlat sammanställdes all data från observationerna för att sedan analyseras till
ett resultat.
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Analys
Analys av enkät
Det finns olika typer av variabler, de analyseras och redovisas på olika sätt. Svarsalternativen
är genomgående ja, nej, vet ej. Detta innebär att svaren inte kan rangordnas eller värderas. Det
går inte säga att ett ja är mer eller mindre värt än ett nej (Eliasson 2006, s. 68). Därför blir
fokus att titta på vad deltagarna har svarat på frågorna och slutligen, i ett diagram, redovisa
antalet svar i varje kategori. För att analysera de enkäter vi fått in under studiens gång krävs
det att ett system används. Varje svar på enkätfrågorna får en kod eller en siffra vilka sedan
används när alla svar sammanställs. Det blir då en tydligare bild över vad det finns för
samband mellan svaren i enkäterna. (Bryman 2008, ss. 315-317). När enkäterna är kodade
sammanställs allt material i en tabell. Denna typ av tabell kallas för frekvenstabell (Patel &
Davidsson 2003, s. 111). För att åskådliggöra det som framkommit under
enkätundersökningen skapas diagram. Då det är många frågor upplever vi att det är svårt att
sammanställa allt, i denna undersökning har därför flera diagram skapats. Vi har valt att göra
ett diagram per fråga för att göra resultatet tydligt.
Analys av observation
Det obearbetade materialet, i detta fall datan i observationsschemat kallas rådata (Patel &
Davidsson 2003, s. 111). Första steget i att analysera rådatan som samlats in under studiens
gång är att sammanställa alla kategorier. Vi sammanställer de framkomna schemana och gör
ett stort gemensamt schema där samtliga observationer finns med. Detta bidrar till en översikt
av de mest centrala kategorierna under våra observationstillfällen. Under analys av
observationsdata blir resultatet synligt. Analysen går ut på att tolka resultatet och se över
relevant data att presentera. Det är nu vi kan få reda på om resultatet matchar syftet och
frågeställningarna. Vi kan se om det framkomna resultatet får stöd i tidigare forskning eller
om något annat upptäckts (Bryman 2011, s. 153). I analysen har deltagarna räknats och delats
in kategorierna flickor, pojkar, kvinnor och män, detta för att kunna räkna ut en procent på hur
många manliga pedagoger som deltagit i jämförelse med kvinnliga pedagoger. Genom att i
vissa diagram omvandla markeringarna till procent kan vi tydliggöra resultatet. Antalet
deltagande pojkar var högre än antalet deltagande flickor, detta kan vara en bidragande faktor
till att pojkar fick fler streck i observationsschemana. För att ta hänsyn till detta kommer vi att
räkna ut antalet tillsägelser per barn.
Bortfallsanalys
Vår enkät skickades ut till ca 200 pedagoger varav 56 av dessa valde att svara. Vid
användande av en enkät får ett visst bortfall räknas in, därför valde vi att skicka ut enkäten till
en stor målgrupp så att vi, trots bortfall, ändå skulle kunna få fram ett resultat av studien.
Bortfallet kan ha en inverkan på studiens resultat vilket bör tas hänsyn till i analysen. På
grund av det stora bortfallet i enkätundersökningen har vi valt att inte dra en generell slutsats.
Det framkomna resultatet kan endast, med säkerhet, tillämpas på ett begränsat antal
pedagoger (Trost & Hultåker 2007, s. 137-138)

Etiska ställningstaganden
När det kommer till etiska ställningstaganden finns det fyra krav forskaren ska ta hänsyn till.
Det första är informationskravet, vilket innebär att de deltagande i studien ska få information
om vad undersökningen går ut på och vad syftet med studien är. Om de deltagande
informanterna får för detaljerad information om undersökningen kan de agera annorlunda än
de skulle gjort om de var ovetande. I vissa fall kan forskaren därför utesluta en del av
informationen för att inte påverka resultatet (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). För att informera
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deltagande pedagoger, föräldrar och förskolechefer om syftet med denna undersökning har ett
missivbrev skickats ut på förhand.
Samtyckeskravet innebär att de deltagande personerna i undersökningen gör det frivilligt. Det
är därför viktigt att alla deltagare i studien får information om att de själva får välja om de vill
medverka och att de även kan avbryta sitt medverkande när som helst under studiens gång.
Samtycke kan i vissa fall hämtas hos en företrädare, i detta fall är det förskolechefen. Skulle
undersökningen beröra privata frågor eller på något sätt vara av etisk natur krävs det samtycke
av deltagande person (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Efter kontakt med förskolecheferna
kontaktades även samtliga avdelningar vilka observationerna skulle ske på. Det för att
informera om studiens syfte och även för att ge pedagogerna en chans att avböja sin
medverkan.
Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter om de deltagande ska hanteras på ett
tryggt sätt. Det ska inte finnas någon risk för att information kommer ut eller att det ska gå
och lista ut vem eller vilka som medverkat (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). I denna
undersökning är enkäten helt anonym vilket bidrar till att det inte går lista ut vilka deltagarna
är. Observationsschemana är inte heller något som involverar varken namn eller plats och
därför är även den delen av undersökningen konfidentiell.
Nyttjandekravet är det sista av de fyra huvudrubrikerna och innebär att den information
forskaren får fram om deltagarna i undersökningen endast får användas i forskningen.
Uppgifter får inte ges till någon annan eller användas på annat sätt (Vetenskapsrådet 2002, s.
14). Allt material i denna undersökning kommer endast användas till den här studien och
kommer sedan att förstöras.

12

RESULTAT
Under denna rubrik kommer det resultat som framkommit under studiens gång att tydliggöras.
Resultatet av enkätstudien och observationsstudien kommer att presenteras i två olika delar,
uppdelning och presentationen sker efter metodval.

Resultat av enkät
Utefter enkätanalysen har vi konstruerat diagram vilka illustrerar hur deltagarnas svar ser ut.
Av de deltagande i enkäten är 46 stycken kvinnor och tio stycken män. Detta innebär att 82
procent av de svarande är kvinnor och resterande 18 procent är män. I denna del av
undersökningen medverkade inga barn. Missivbrevet och länken till enkäten skickades ut till
14 stycken förskolechefer och av dessa förskolechefer svarade nio stycken. Vi räknar med att
vi har nått ut med enkäten till cirka 200 pedagoger på 22 olika förskolor. Vi har valt att
använda oss cirkeldiagram då detta tydligt redogör för resultatet då vi bestämt att redovisa
detta i procent.

Figur 1a - Kvinna

Figur 1b - Man
Vet ej
0%

Vet ej
9%
Ja
37%

Nej
54%

Nej
20%

Ja
80%

Figur 1, visar hur kvinnliga respektive manliga pedagoger har svarat på frågan ”Tror du att
kvinnliga/manliga pedagoger har skilda förväntningar på barns beteende beroende på kön?”
Det är en stor skillnad i hur kvinnliga och manliga pedagoger tänker i denna fråga. En stor
andel av männen tror att det är skillnad på kvinnors och mäns förväntningar på flickor och
pojkar. Männen verkar också säkra på sin sak eftersom ingen av dem har svarat att de inte vet.
Över hälften av de kvinnliga pedagogerna tror att kvinnor och män har samma förväntningar
på pojkar och flickor.
På frågan “Tycker du att pojkar och flickor får ta för sig lika mycket i din verksamhet?” har
kvinnliga och manliga pedagoger varit relativt eniga. Hela 92 procent av kvinnorna och 80
procent av männen har svarat ja, de allra flesta tycker att flickor och pojkar tillåts ta lika stor
plats i verksamheten. De manliga pedagogerna är något mer kritiska till sin verksamhet tio
procent svarat nej på frågan; de tycker alltså inte att läget är helt jämställt mellan könen.
Bland kvinnorna är det endast två procent som har svarat nej.
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Figur 2a - Kvinna
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Figur 2, visar hur kvinnliga respektive manliga pedagoger har svarat på frågan ” Tycker du
att pojkar och flickor tar för sig lika mycket i din verksamhet?”
I denna fråga är pedagogerna inte lika överens som i föregående fråga, här är skillnaden
mellan pedagogernas tankar betydligt större. Många av de kvinnliga pedagogerna anser att
både flickor och pojkar tar lika mycket plats, medan en stor del av männen tycker tvärtom.
Männen är mer övertygade om att pojkar och flickor inte tar sig lika stor plats, även om de
anses få lika stort utrymme.

Figur 3a - Kvinna

Figur 3b - Man
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Figur 3, visar hur kvinnliga respektive manliga pedagoger har svarat på frågan ”Tror du att
barns uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt påverkas av pedagogerna i
förskolan?”
I detta diagram ser vi också en skillnad mellan kvinnliga och manliga pedagogers tankar. De
manliga pedagogerna är ganska eniga om att barns uppfattningar om manligt och kvinnligt
påverkas av pedagogerna på förskolan. De kvinnliga pedagogerna är lite mer separerade i sina
tankar. Merparten av de svarande håller med männen, barn tar efter pedagogerna på förskolan.
Av de kvinnliga svarande har 15 procent svarat att de inte vet om barnen påverkas av
pedagogerna, medan detta svarsalternativ inte alls dyker upp hos de manliga svarande.
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Figur 4a - Kvinna
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Figur 4, visar hur kvinnliga respektive manliga pedagoger har svarat på frågan ”Tycker du
att barn bemöts olika i förskolan beroende på sitt kön?”
Här ser vi en utmärkande skillnad. På frågan “tror du att barn bemöts olika i förskolan
beroende på sitt kön” har cirka hälften av de kvinnliga svarande svarat nej. Mer än hälften av
de kvinnliga svaranden är alltså överens om att barn bemöts som barn, inte beroende på dess
kön. Om vi istället tittar på de manliga svarande ser vi något helt annat. Merparten av de
manliga pedagogerna är överens om att barn bemöts olika, beroende på vilket kön barnet
har. Här har de kvinnliga respektive manliga pedagogerna helt skilda tankar. Om vi ska se
efter likheter ser vi att lika många kvinnliga pedagoger som manliga inte vet om barn bemöts
på individnivå, eller om barn bemöts olika beroende på vilket kön de har.
Påstående: ”Jag tror att ett medvetet arbete mot traditionella könsroller i förskolan leder till
ett mer jämställt samhälle”.
Om vi ser till helheten av alla svaranden är kvinnliga och manliga pedagoger hyfsat överens,
44 procent av de kvinnliga pedagogerna och 50 procent av de manliga pedagogerna håller helt
med i påståendet. En stor andel av de manliga pedagogerna, 40 procent, håller delvis med om
att ett medvetet arbete mot traditionella könsroller leder till ett mer jämställt arbete vilket
stämmer överens med tidigare diagram då männen verkar mer medvetna om könsstrukturen.
Det är dock fler av de manliga pedagogerna som har valt att inte ta ställning gentemot de
kvinnliga pedagogerna. Av de manliga svarande har tio procent valt alternativet “ingen
uppfattning” gentemot kvinnornas två procent.
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Resultat av observationsschema
I denna del av undersökningen har totalt 9 pedagoger deltagit, varav fyra var manliga
pedagoger. Sammanlagt var det 96 deltagande barn under observationerna, 57 pojkar och 39
flickor, 60 respektive 40 procent. På avdelningarna där vi observerade kvinnliga pedagoger
var det sammanlagt 26 flickor och 35 pojkar. På de manliga pedagogernas avdelningar var det
13 flickor och 22 pojkar. På de aktuella avdelningarna är barnen mellan ett och fem år. Vi har
valt att undersöka två kategorier utifrån olika perspektiv, kvinnligt och manligt. Vi har även
kategoriserat barnen utifrån deras biologiska kön, flicka och pojke. Detta för att lättare se
vilka skillnader det finns i bemötandet av barnen, beroende på deras kön. Resultatet av
observationerna kommer att presenteras i stapeldiagram för att tydligt visa hur många tilltal
och tillsägelser kvinnliga respektive manliga pedagoger tilldelar flickor och pojkar. Nedan
följer en förklaring på hur vi förhåller oss till dessa två begrepp.
Tilltal - Pedagogen har tilltalat ett barn genom att starta ett samtal. Om samtalet fortlöpt har vi
sett det som en markering i observationsschemat. Om fler barn har tilltalats av pedagogen i
samtalet har varje barn registrerats med en markering.
Tillsägelse - Pedagogen har använt sig av korta kommandon till barnet där hen inte förväntat
sig ett svar tillbaka. Det kan vara tillsägelser som ”gör inte så”, sitt ner på stolen” eller ”spring
inte inomhus”.
Resultaten under denna rubrik kommer att redovisas genom stapeldiagram då vi ansåg att
detta var det tydligaste sättet att få fram datan på.
Bemötande av flickor och pojkar
Figur 5: Tilltal per barn
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Figur 5, visar hur kvinnliga och manliga pedagoger förhållit sig till flickor och pojkar genom
tilltal.
Utifrån diagrammet ovan kan vi se att pojkar får lite fler tilltal än flickor från både kvinnliga
och manliga pedagoger. Pedagogerna pratar alltså oftare med pojkarna, än flickorna på
avdelningarna. Utav detta kan vi även utläsa att pojkarna tar större plats hos pedagogerna, då
de oftare får pedagogernas uppmärksamhet.
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Figur 6: Tillsägelser
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Figur 6, visar hur kvinnliga och manliga pedagoger förhållit sig till flickor och pojkar genom
tillsägelser
Här kan vi se en tydlig skillnad mellan kvinnliga och manliga pedagogers tillsägelser till både
flickor och pojkar. Männen är mer konsekventa, det syns ingen större skillnad i tillsägelserna
mellan flickor och pojkar. De manliga pedagogerna i stort säger sällan till barn oberoende av
kön. Kvinnorna säger till pojkarna oftare än de säger till flickorna. Majoriteten av kvinnornas
tillsägelser hamnar hos pojkarna.
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DISKUSSION
Under denna rubrik kommer resultatet att diskuteras och kopplas samman med tidigare
forskning. Följande stycke har delats in i tre olika huvuddelar, resultatdiskussion,
metoddiskussion och didaktiska konsekvenser.

Resultatdiskussion
Förskolan är ett kvinnodominerat yrke där barn varje dag möter en kvinnlig pedagog. Det är
långt ifrån alla barn som har en manlig pedagog på sin förskola. Frågeställningen i denna
undersökning fokuserar på om det går se någon skillnad i kvinnliga och manliga pedagogers
bemötande av flickor respektive pojkar. De skillnader som uppmärksammats i denna
undersökning belyser det faktum att det är skillnader i verksamheter där det finns en manlig
pedagog mot verksamheter där bara kvinnliga pedagoger arbetar. Detta bidrar till att de barn
som har både en kvinnlig och manlig förebild i förskolan blir bemötta på ett mer varierat sätt
än de barn som endast möter kvinnliga pedagoger.
Förväntningar på barnen
Efter bearbetningen av enkätundersökningens resultat har vi kommit fram till att den största
andelen av de manliga pedagogerna i studien tror att kvinnor och män har skilda
förväntningar på barn, beroende på barnets kön. De kvinnliga pedagogerna är inte lika eniga
som de manliga i denna fråga. Varför så stor andel av kvinnorna svarat nej vet vi inte. Det
faktum att kvinnor och män tror de har olika förväntningar på barnen kan ha och göra med att
männen i detta yrke är underrepresenterade. Alla manliga pedagoger har en kvinnlig kollega,
därför kan det vara lättare för männen att ha en aning om hur de kvinnliga pedagogerna
resonerar. Långt ifrån alla kvinnliga pedagoger har en manlig kollega, detta kan bidra till att
få av de kvinnliga pedagogerna kan föreställa sig hur de manliga pedagogernas tänker. Trots
att de kvinnliga och manliga pedagogerna tror sig ha olika förväntningar på barnen beroende
på deras kön visar enkätresultatet att de i många frågor ändå tänker lika. Merparten av
pedagogerna anser till exempel att flickor respektive pojkar får ta för sig lika mycket på deras
avdelningar. Däremot ser vi att åsikterna om flickor respektive pojkar faktiskt tar för sig lika
mycket skiljer sig mellan kvinnliga och manliga pedagoger. Svaleryd (2009, s. 40) belyser att
alla pedagoger i förskolan har olika tänk kring olika situationer. Detta beror enligt henne inte
på kön. Det som istället avgör är att kvinnor och män påverkas av olika genusnormer. Enligt
ett socialkonstruktionistiskt synsätt är vi alla formade och påverkade av det sociala nätverket
runt omkring (Hwang & Nilsson 2011, ss. 74-75). Att pedagoger har olika åsikter och tankar
trots att de arbetar i samma miljö kan bero på att de har olika bakgrunder som har format dem
och deras synsätt.
Bemötandet av individen
Om vi tittar vidare på resultatet av de observationer som utförts kan vi se skillnader mellan
hur flickor och pojkar bemöts i förskolan. Kvinnliga pedagoger har utdelat fler tillsägelser till
pojkar, vilket kan tyda på att kvinnliga pedagoger känner att de behöver tysta pojkarna för att
ge flickorna en chans att ta plats i verksamheten. Som tidigare nämnt framkom det i enkäterna
att kvinnliga pedagoger upplevde att de gav samma chans till både flickor och pojkar att
komma till tals. Det kan ses som en slags kompensation, att säga till de barn som tar mer plats
för att ge de barn som håller sig i bakgrunden en chans att komma fram.
Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006, s. 96) talar om att det kan vara svårt att låta
alla barn komma fram och utvecklas i könsblandade grupper. De menar att det kan vara bra
att dela upp barnen i flick- och pojkgrupper, för att barnen individuellt ska bli bemötta på
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bästa sätt och få den uppmuntran de behöver. Att dela upp barnen i könskategoriserade
grupper kan i detta fall bidra till att pojkarna inte får lika mycket tillsägelser och att flickorna
får mer utrymme att ta för sig utan hinder. Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006, s.
97) beskriver vidare hur uppdelningen av flickor och pojkar även kan få pedagoger att
tydligare se individuella skillnader bland barnen. Det blir lättare att se det enskilda barnet i en
sådan grupp, då är risken mindre att bli missledd av att beteendet beror på könet. Låt oss säga
att i en grupp med flickor finns det några som är tysta och försiktiga, som den stereotypa
bilden av en flicka är. Sedan finns det även några flickor som är livliga och hörs mer. Dessa
flickor riskerar att försvinna i en könsblandad grupp om det då även finns livliga pojkar. Med
tanke på att pojkarna antas vara de som hörs och syns finns risken att pedagogerna endast
säger till dem, av ren vana. Pojkarna blir tillsagda för att de är pojkar och en förväntan om att
de ska vara livliga finns. I en grupp med endast pojkar syns individerna, även de som är lite
mer tillbakadragna. Kanske kan detta bidra till en större medvetenhet i pedagogernas
förhållningssätt och bemötande av barnen. I vår undersökning framgår det inte varför
pojkarna är de som fått flest tillsägelser av de kvinnliga pedagogerna. Kanske är det så att de
omedvetet förväntar sig att pojkar ska ta mer plats än flickor. Möjligtvis kan det vara så att i
de verksamheter vi observerat råkar det vara just pojkar, individuellt, som tagit mest plats. Det
på grund av deras personlighet, inte på grund av deras könstillhörighet.
I denna studie kan vi se ett genomgående mönster, pojkar som grupp får flest tillsägelser av
den kvinnliga personalen. Eidevald (2009, s.167) belyser svårigheten kring att manliga och
kvinnliga pedagoger ska bemöta barnen lika. Han tycker hellre att vi bör inse att vi bemöter
barnen utefter personliga erfarenheter. Om vi sammanställer diagrammen från
observationerna kan vi se att det finns en skillnad i hur kvinnorna bemöter barnen, respektive
hur männen bemöter barnen. Ställer vi de kvinnliga och manliga pedagogernas bemötande av
barnen mot varandra kan vi också se att männen inte säger till barnen i lika hög grad som
kvinnorna.
Pedagogers syn på jämställdhet
Vårt resultat visar att en stor andel av de kvinnliga och manliga pedagogerna tror att ett
medvetet arbete mot traditionella könsroller kan leda till ett mer jämställt samhälle. Samtidigt
visar vår bakgrund att kvinnor och män i förskolan själva inte är så jämställda. De brukar ofta
dela sysslorna mellan könen så att kvinnor ansvarar över omsorgsbitarna och männen gör mer
fysiska sysslor (Havung 2000, ss. 101-102). Detta visar barnen att kvinnor och män inte är
jämställda även om de behandlar barnen jämställt. Enligt socialkonstruktionismen anpassar vi
oss efter hur samhället ser ut. De pedagoger som rättar sig efter de stereotypa sysslorna för
kvinnor och män upprätthåller den sanning om hur kvinnor och män bör bete sig (Andrews
2012). Barn ser hur kvinnor och män är och försöker därefter likna dem för att passa in i
ramen. Eidevald (2009, ss. 169-170) menar att det inte spelar någon roll för förskolans
jämställdhetsutveckling att det arbetar fler män, om de inte är medvetna om denna
problematik. Pedagoger i förskolan har olika uppfattningar om hur verksamhetens
jämställdhetsarbete bör utvecklas. Svaleryd (2002, s. 39) beskriver att tron på ett redan
jämställt samhälle kan hindra arbetet och utvecklingen kring genusmedvetenhet. Av de
deltagande pedagogerna i undersökningen var det ingen som svarade att de inte höll med om
vårt påstående; Jag tror att ett medvetet arbete mot traditionella könsroller i förskolan leder
till ett mer jämställt samhälle. Detta kan tyda på att det ändå finns en medvetenhet hos
pedagogerna angående huruvida jämställdhet behöver arbetas vidare med. Vårt resultat visar
också att 40 procent av männen och 54 procent av kvinnorna delvis håller med i påståendet,
vilket kan tyda på att de är medvetna om problematiken med stereotypa könsroller bland
pedagogerna.
19

Manliga pedagoger
Manliga pedagoger är få i förskolan, detta kan bero på att förskollärarrollen alltid har setts
som ett kvinnligt yrke. En anledning till att män väljer att söka sig till andra yrken kan vara att
förskolläraryrket har låg status i samhället. En annan orsak kan också vara för att manlig
personal inte alltid varit välkomna. I förskolans tidiga historia ansågs det att kvinnor var bäst
lämpade för yrket. Detta har sedan genomsyrat yrkets historia och yrket är nu
kvinnodominerat (Tallberg Broman, ss. 51-52). Detta kan bidra till att män än idag inte söker
sig till att bli förskollärare och därav finns det få verksamma manliga pedagoger. Genom att
fler män söker sig till yrket kommer genusstämpeln att suddas ut och ett bli ett mer jämställt
arbete (Eidevald 2011, s. 55).
De observationer vi utfört uppmärksammar att de manliga pedagogerna verkar vara medvetna
om de rådande könsrollerna i förskolan. Svaleryd och Hjertsson (2012, s. 81) beskriver att
genusarbete handlar om pedagogers medvetenhet om sitt eget förhållningssätt snarare än att
ändra på barnens lekar och leksaker. De manliga pedagoger som deltagit i studien har visat ett
konsekvent bemötande mot barn, oberoende av deras kön. Svaleryd och Hjertsson (2012, s.
81) menar vidare att pedagoger brukar tala till flickor och pojkar på olika sätt. Omedvetet
leder detta till uppmuntran av olika egenskaper och sidor hos barnen beroende på deras kön.
Vi kan däremot inte genom vår observation se hur de manliga pedagogerna tilltalat barnen,
det vi kan se är att de tilltalar flickor och pojkar lika mycket. På längre sikt skulle ett fortsatt
jämställt bemötande mot flickor och pojkar kunna leda till mer jämställdhet mellan flickor och
pojkar i förskolan. De kvinnliga pedagogerna har gett fler tillsägelser till pojkar jämfört med
flickor men detta kan bero på flera saker, till exempel vet vi att fler pojkar än flickor deltagit i
observationerna. Vi vet också att pojkar enligt normen är livligare än flickor, något Salmson
och Ivarsson (2015, ss. 194-195) tar upp. Något som kan anses vara positivt är att flickor och
pojkar blivit tilltalade mer än de har blivit tillsagda.
Förhållningssätt
Genom att utgå från resultatet i vår studie kan vi konstatera att det finns vissa skillnader
mellan kvinnliga och manliga pedagogers förhållningssätt. Dessa skillnader är troligtvis,
enligt socialkonstruktionismen, inlärda beteenden och vanor (Hwang & Nilsson 2011, ss. 7475). Detta kan i sin tur leda till att de barn med endast kvinnlig personal på sin avdelning blir
bemötta på ett sätt, medan barn som även har en manlig pedagog får två olika slags
bemötanden. Nordberg (2005, ss. 67-71) beskriver att eftersom många barn i förskolan endast
möter en kvinnlig förebild skapas en avspegling av samhällets förväntningar utefter just det
kvinnliga perspektivet, det manliga perspektivet saknas i många fall. Detta bidrar i sin tur till
att barnen introduceras för den rådande stereotypa genusnormen. Salmson och Ivarsson (2015,
s. 194 menar att denna norm är en av de starkaste i vårt samhälle och den förs omedvetet
vidare av de flesta för att dela in människor i kategorier, antingen flicka/kvinna eller
pojke/man).
Studiens resultat visar att 24 procent av de kvinnliga pedagogerna tror att barn inte påverkas
av manligt och kvinnligt i förskolan, det är nästan en fjärdedel av de svarande. Frågan är
varför de har den uppfattningen, kan det vara för att de själva är medvetna om genus och att
de arbetat med att inte påverka barnen med stereotypa könsroller eller kanske är det så att de
har liten erfarenhet av genus. Hellman (2013, s. 22) beskriver att det inte räcker med att det
finns kvinnliga och manliga pedagoger på avdelningen. Pedagogerna i sin tur måste också
vara medvetna och ha kunskap gällande genus, annars finns det ändå en risk att arbetet blir
könsstereotypt utfört. Bland männen har 90 procent svarat att de tror att barnen blir påverkade
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av pedagogerna. Det kan ha att göra med att alla barn med en manlig pedagog också har en
kvinnlig pedagog och därmed blir det tydligare att barnen blir påverkade av dem som kvinnor
och män.
Jämställdhet
I frågan om pedagogers bemötande mot barn beroende på dess kön är kvinnliga och manliga
pedagoger inte överens. De kvinnliga pedagogerna anser inte att de bemöter barnen olika
beroende på deras kön, de manliga pedagogerna är mer överens om att barn faktiskt bemöts
olika beroende på om de är en flicka eller pojke. Eidevald (2009, s. 166) beskriver att
förskollärare inte tror att deras bemötande påverkar jämställdheten i förskolan. Detta kopplar
vi till att pedagogerna kan vara medvetna om att de bemöter barnen olika, men inte tror att det
har något inflytande över jämställdhetsutvecklingen. Eidevald (2009, ss. 169-170) menar
vidare att för att kunna göra en skillnad i genusarbetet behövs en medvetenhet om det egna
arbetssättet. Genom att till exempel filma sig själv under en situation och sedan granska kan
en medvetenhet kring det egna arbetssättet belysas. Hellman (2013, s. 22) menar även att
kunskap inom genusfrågor är av vikt för att undvika ett könsstereotypt arbete. Olofsson (2007,
s. 20) beskriver att många i samhället är så vana vid de genusmönster som råder att de inte
märker av dem. Det uppmärksammas istället när någon bryter mönstret, vilket bidrar till en
falsk tro om att vi är genusmedvetna. Pedagogers värderingar och förhållningssätt har stor
inverkan på barns sätt att uppfatta genusfrågor (Svaleryd 2003, ss. 41-42).
Mycket tyder på att förhållningssätt mellan pedagoger och barn är påverkat av den sociala
omgivningen och allt annat som påverkar oss till att vara som vi är. Bakgrunden och resultatet
i denna studie pekar mot att det mesta av beteendet som sker är invanda och inlärda roller som
automatiskt får oss att upprätthålla ett visst mönster. Att ha socialkonstruktionismen som
teoretisk utgångspunkt betyder att vi är medvetna om samhällets inverkan på kvinnor, män,
flickor och pojkar.
Slutsats
Med tanke på vårt stora bortfall i enkätundersökningen har vi valt att inte dra en generell
slutsats. Det vill säga att resultatet vi kommit fram till inte kan appliceras på alla förskolor i
Sverige. Utifrån det framkomna resultatet kan vi se att kvinnliga och manliga pedagoger
tänker olika angående det motsatta könets förväntningar. Då alla manliga pedagoger har minst
en kvinnlig kollega kan det vara så att de manliga pedagogerna har en tydligare inblick i hur
det motsatta könet tänker.
Den här studien påvisar att det finns vissa skillnader i kvinnliga och manliga pedagogers
förhållningssätt gentemot barnen. Genom observationer kan vi se att de kvinnliga
pedagogerna är mer aktiva i all kommunikation till barnen. Tittar vi på exemplet i figur 6 kan
vi se att kvinnorna säger till flickor en gång per barn, medan männen säger till flickorna 0,3
gånger per barn. Utgår vi från det socialkonstruktionistiska perspektivet kan detta bero på att
kvinnor och män är påverkade av olika normer. Det skulle kunna förklara de skillnader som
uppmärksammats i denna studie.
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Metoddiskussion
Tanken med att välja enkät var att nå ut till så många pedagoger som möjligt inom en
begränsad tidsram. Beslutet att kontakta förskolechefer genom mail känns som ett rätt taget
beslut. Hade vi åkt ut med enkäter i pappersform till förskolor hade antalet deltagare
möjligtvis blivit högre. Det hade dock kunnat bli ett allt för tidskrävande moment. Enkäterna
blev besvarade och vi fick in så många vi behövde för att kunna sammanställa ett resultat. Då
undersökningen startade var vi medvetna om att det ofta sker ett bortfall i
enkätundersökningar, vilket vi också hade i åtanke när enkäterna skickades ut. Detta är en
risk, speciellt när enkäterna skickas ut online. Bortfallet blev slutligen stort, närmare 150
pedagoger valde att inte besvara enkäten. Trots det stora bortfallet kunde vi ändå göra en
analys och få fram ett resultat. Resultatet visar att andelen kvinnor i studien är betydligt högre
än andelen män, det är även så det ser ut i förskolans verksamhet idag.
Från början hade vi en tanke om att göra ett observationsschema genom att utgå från svaren i
enkäten. Efter analys på det framkomna enkät-svaren tänkte vi skapa ett observationsschema.
Anledningen till detta var att få en röd tråd, och tydligare veta vad som skulle undersökas i
observationsschemat. Det fanns dock inte tillräckligt med tid vilket resulterade i att enkäterna
fick skickas ut först och därefter fick vi gå ut och observera. Observationsschemat skapades
parallellt med enkätfrågorna istället för att skapas utefter resultatet i enkäterna, vilket tanken
var från början. Detta har dock visat sig gå bra, då det ändå känns som att den röda tråden går
att följa.
Efter att vi analyserat och bearbetat det framkomna materialet har vi konstaterat att en
kvalitativ och en kvantitativ metod ändå hade varit mer effektfullt. Med en kvalitativ metod
hade materialet fått ett djup som är svårt att uppnå med två kvantitativa metoder. En tanke är
att vi kunde gjort observationsscheman och sedan följt upp det med intervjuer. I det fallet
hade de två metoderna gått in mer i varandra och skapat en djupare helhetsbild. Det är svårt
att göra en kausal slutsats då vi inte kan berätta varför läget är som det är.
Vi tycker att det har varit positivt att ha varit tre stycken forskare i samma arbete, då det har
gjort att vi kunnat samla in mer material till arbetet. Detta har gjort att vi trots stort bortfall
kring enkäterna, kunnat fylla upp med observationer. Hade vi varit färre hade vi inte kunnat
observera på så många förskolor vi nu fått tillfälle att göra. Vilket i sin tur hade kunnat leda
till ett icke pålitligt resultat. Vi har medvetet delat in upp flickor/pojkar i observationerna,
vilket kan bidra till de genusmönster som råder. Anledningen till att vi gjorde det var för att
belysa pedagogernas nuvarande förhållningssätt gentemot barnen beroende på deras kön.
Det har tagit mycket tid att förhålla sig till det faktum att det var fler pojkar än flickor som
fick delta i undersökningen. En av anledningarna till att fler pojkar deltagit i observationerna
kan vara att det var fler pojkar än flickor i barngruppen. På flera av de besökta förskolorna har
det dock berott på att flickorna på avdelningen inte haft någon medgivandeblankett som tillåtit
oss att observera dem.
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Didaktiska konsekvenser
Syftet med denna studie är att synliggöra om det finns skillnader i bemötandet hos kvinnliga
och manliga pedagoger. Då vi studerar det resultat som framkommit kan vi se att det finns
både likheter och skillnader hos pedagogerna. Förhoppningen med den här studien är kunna
uppmärksamma och öka medvetenheten i det egna arbetet i förskolans verksamhet, när det
kommer till genusarbete. Förhoppningsvis kan denna studie få pedagoger att fundera kring sig
själv, sina uppfattningar och sitt eget förhållningssätt. Som nämnt tidigare i texten är det av
vikt att som pedagog ha en medvetenhet kring genus och sitt eget förhållningssätt då möten
och samspel med andra människor är en stor del av det som påverkar och utvecklar barnen.
Det finns konkreta exempel på vilka skillnader som kan uppstå mellan kvinnliga och manliga
pedagoger, och genom att synliggöra dessa kan det även bli lättare att upptäcka liknande
mönster i det egna arbetet.
Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006, ss. 96-98) tar upp idén om att dela in barnen
i grupper utefter deras kön och att det kan ge en positiv inverkan på barnens personliga
utveckling. Genom att dela upp barnen efter deras kön kan det vara enklare för pedagogerna
att lyfta dem som inte har ett lika stort behov av att synas och höras i den stora gruppen. Det
kan även hjälpa pedagogerna att uppmärksamma barnens egenskaper, vilka inte är generella
för barnet kön, och lyfta dessa. För att detta arbetssätt ska vara givande för alla parter behöver
pedagogerna vara medvetna om de genusmönster som råder i samhället och kunna förhålla sig
kritiskt till sin egen verksamhet. I arbetet med könsuppdelade grupper är det av vikt att ha en
tydlig avsikt och ett mål med arbetet. Det finns annars en risk att fokus hamnar på
skillnaderna mellan flickor och pojkar. Det egentliga syftet är att öka möjligheterna att se det
individuella barnet, bortom genusfrågan. Generalisering sker omedvetet, av både flickor och
pojkar, inte minst i förskolans verksamhet. Genom att dela in barnen i könskategoriserade
grupper försvinner risken att se en pojke som stökig bara för att han är pojke. I blandade
grupper jämförs, om än omedvetet, den livliga pojken med den lugna flickan.
En metod som kan användas för att bli medveten om sitt eget förhållningssätt är att i
arbetslagen observera varandra. Det för att uppmärksamma det bemötande som sker gentemot
barnen. I många fall är vi människor så inrutade i våra vanor att vi inte lägger märke till dem.
Genom att kollegor observerar varandras arbetssätt och bemötande mot barnen kan stereotypa
genusmönster uppmärksammas. När dessa faktorer uppmärksammas bidrar det till en
medvetenhet där de tillsammans kan hitta arbetssätt som främjar jämställdheten. Enligt
socialkonstruktionismen styrs vi människor av normer och i många fall går det obemärkt
förbi. En medvetenhet om socialkonstruktionismens grundtanke, att människor påverkas av
samhället och varandra, bidrar till ett kritiskt förhållningssätt till normer.
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BILAGOR
Bilaga 1; Enkätfrågor
1. Är du man eller kvinna?
Man
Kvinna
Annat:
2. Är du utbildad förskollärare?
Ja
Nej
Vänligen ange hur många år du arbetat inom barnomsorgen:
3. Känner du till om din förskola har en likabehandlingsplan?
Ja
Nej
Vet ej
4. Tror du att manliga / kvinnliga pedagoger har skilda förväntningar på barns beteende
beroende på kön?
Ja
Nej
Vet ej
Kommentar:
5. Finns det någon manlig pedagog på din avdelning?
Ja
Nej
6. Tycker du att pojkar och flickor får ta för dig lika mycket i din verksamhet?
Ja
Nej
Vet ej
Kommentar:
7. Tycker du att pojkar och flickor tar för sig lika mycket i din verksamhet?
Ja
Nej
Vet ej
Kommentar:
8. Tror du att barns uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt påverkas av pedagogerna i
förskolan?
Ja
Nej
Vet ej
Kommentar:
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9. Tycker du att barn bemöts olika i förskolan beroende på sitt kön?
Ja
Nej
Vet ej
Kommentar:
10. Jag tror att ett medvetet arbete mot traditionella könsroller i förskolan leder till ett mer
jämställt samhälle.
Håller helt med
Håller delvis med
Håller inte med
Ingen uppfattning
Kommentar:
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Bilaga 2; Missivbrev förskolechef

Hej!
Vi är tre studenter, Linnéa, Felicia och Karin, som studerar till förskollärare vid Högskolan i
Borås. Vi går nu vår sista termin och ska skriva vårt examensarbete. Vi har tänkt skriva om
manliga respektive kvinnliga pedagoger i förskolan. Syftet med vår undersökning är att se hur
manliga respektive kvinnliga pedagogers förhållningssätt inverkar på barnen, kollegorna och
verksamheten.
För att undersöka detta behöver vi skicka ut enkäter till avdelningar där det arbetar både
manliga och kvinnliga pedagoger, men även till avdelningar där alla pedagoger är kvinnor.
För att följa upp enkäterna kommer vi även gå ut till några av de deltagande avdelningarna
och göra observationer utifrån vad som framkommit under enkäten.
Det skulle vara mycket uppskattat om vi fick lämna ut enkäter till er förskola och att så många
som möjligt deltar då det är av stor vikt för vårt arbete. Vi behöver respons från er så fort som
möjligt. Vi tar självklart hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer och vår
forskning kommer vara helt anonym. Det framkomna resultatet kommer också att bearbetas
konfidentiellt.
Har du några frågor kring studien hör gärna av dig. Tack på förhand!

Vänliga hälsningar,
Linnéa Andersson xxxx-xxxxxx

Felicia Byhlin xxxx-xxxxxx

Karin Haglund xxxx-xxxxxx
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Bilaga 3; Missivbrev vårdnadshavare

Hej alla vårdnadshavare!
Vi är tre studenter, Linnéa, Felicia och Karin, som studerar till förskollärare vid Högskolan i
Borås. Vi går nu vår sista termin och ska skriva vårt examensarbete. Vårt arbete handlar om
manliga respektive kvinnliga pedagoger i förskolan. Syftet med vår studie är att undersöka om
manliga respektive kvinnliga pedagoger verkar ha olika förhållningssätt och hur det i så fall
påverkar barn, kollegor och verksamhet.
För att undersöka detta behöver vi observera pedagogerna i mötet med barnen, på avdelningar
där det arbetar både manliga och kvinnliga pedagoger. Med tanke på detta är det viktigt för
oss att ni vårdnadshavare vet om att ert/era barn kan komma att involveras i undersökningen.
För att ert/era barn ska få delta i undersökningen behöver vi att ni skriver på en
medgivandeblankett.
Vi tar självklart hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket betyder att alla
uppgifter kommer att hanteras med varsamhet så att ingen obehörig kan ta del av dem. Det
framkomna resultatet kommer även att hanteras konfidentiellt, vilket betyder att alla namn på
deltagare och platser kommer att vara fiktiva. Alla deltagare kan också, när som helst under
undersökningen, avbryta sitt deltagande.
Har du några frågor kring studien hör gärna av dig. Tack på förhand!

Vänliga hälsningar,
Linnéa Andersson xxxx-xxxxxx

Felicia Byhlin xxxx-xxxxxx

Karin Haglund xxxx-xxxxxx
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Bilaga 4; Medgivandeblankett

Högskolan i Borås 2016.11.01
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
Sektionen för förskollärarutbildning
Sektionen för lärarutbildning
Telefon 033 – 435 40 00 (växel)

MEDGIVANDE FRÅN FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE
JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn

NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn; blir observerat eller intervjuat av lärarstudenter

............................................................................................
Barnets namn

..........................................
Datum

.......................................................................................................................................................
Vårdnadshavares underskrift
Namnförtydligande

.......................................................................................................................................................
Vårdnadshavares underskrift
Namnförtydligande
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Bilaga 5; Observationsschema
Tilltal

Tillsägelse

Manlig
pedagog till
pojke

Manlig
pedagog till
flicka

Kvinnlig
pedagog till
pojke

Kvinnlig
pedagog till
flicka
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