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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

I bakgrunden behandlas genus och jämställdhetsbegreppen och tillhörande forskning för att 

skapa en förståelse för hur det påverkar bemötandet i förskolan. Vidare beskrivs bemötandet 

och några former av bemötandet som jag har valt att fokusera på i min undersökning. 

Bakgrunden avslutas med genusperspektivet som är en arbetsform i förskolan för att främja 

jämställdheten mellan pojkar och flickor i förskolan. 

 

Syfte 

I mitt arbete är syftet att ta reda på hur pedagogerna verbalt bemöter de olika könen i förskolan. 

 

Metod 

Min undersökning är gjord med två olika metoder. En kvantitativ schematisk observation där 

jag fasthåller i vilken mängd olika bemötandeformer förekommer, samt en kvalitativ 

ljudinspelning för att få citat att stärka observationerna med. Undersökningen har gjorts på en 

förskola och följer Vetenskapsrådets etiska principer.  

 

Resultat 

Under det här avsnittet visas resultatet utifrån de delar som den schematiska observationen var 

gjord på. Observationerna grundar sig i olika bemötande former som har fått en egen rubrik i 

resultatet. Varje del innehåller ett diagram som visar resultatet av observationerna samt citat 

som stärker resultatet av diagrammet.  

  



2 

 

Innehåll 
Inledning .........................................................................................................................................4 

 
Syfte och frågeställningar ..............................................................................................................4 

Begreppsdefinitioner ........................................................................................................................... 5 

 
Bakgrund och tidigare forskning ..................................................................................................5 

Genus .................................................................................................................................................. 5 
Genuspedagogik .................................................................................................................................. 5 
Jämställdhet ......................................................................................................................................... 6 
Bemötande av pojkar och flickor ........................................................................................................ 7 

Förhållningssätt .............................................................................................................................. 8 
Tillsägelser ...................................................................................................................................... 9 
Uppmuntran, beröm och intresse .................................................................................................... 9 

 
Teoretisk utgångspunkt ...............................................................................................................10 

Sociokulturella teori .......................................................................................................................... 10 

 
Metod .............................................................................................................................................11 

Kvantitativ metod .............................................................................................................................. 11 
Kvalitativ metod ........................................................................................................................... 11 
Observationer och ljudinspelning ................................................................................................. 12 

 
Urval ..................................................................................................................................................... 12 

Genomförande ................................................................................................................................... 12 
Förberedelser ................................................................................................................................ 13 
Förskolans miljö ........................................................................................................................... 13 
Insamling av empiri ...................................................................................................................... 13 
Bearbetning av empiri................................................................................................................... 14 

 
Etik ........................................................................................................................................................ 14 

Giltighet och tillförlitlighet ............................................................................................................... 15 

 
Resultat ..........................................................................................................................................15 

Antal observationer ........................................................................................................................... 16 
Tillsägelser ........................................................................................................................................ 16 
Uppmuntran ...................................................................................................................................... 18 
Beröm ................................................................................................................................................ 19 
Intresse .............................................................................................................................................. 21 
Svar till barnen .................................................................................................................................. 22 

 
Diskussion .....................................................................................................................................23 

Resultat och bakgrundsdiskussion .................................................................................................... 24 
Bemötande utifrån ett genusperspektiv......................................................................................... 24 
Tillsägelser .................................................................................................................................... 24 
Uppmuntran .................................................................................................................................. 25 
Beröm ........................................................................................................................................... 26 
Intresse .......................................................................................................................................... 27 
Svar till barnen .............................................................................................................................. 27 

 
Metoddiskussion .................................................................................................................................. 28 

Schematisk observation ................................................................................................................ 28 
Ljudinspelningar ........................................................................................................................... 29 



3 

 

 
Didaktiska konsekvenser .................................................................................................................... 29 

Förhållningssätt ............................................................................................................................ 29 
Arbetssätt ...................................................................................................................................... 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Inledning 
Förskolorna har i dagens samhälle fått en allt större betydelse i arbetet med jämställdhet. Det 

här är eftersom barnen tidigt skapar sig en uppfattning om vad som är rätt och fel, men även 

hur människor bemöter och interagerar med varandra. Eidevald (2009) beskriver i sin 

undersökning att bemötande mot pojkar och flickor ser olika ut även om de befinner sig i 

liknande situationer. Författaren skriver att barnen kan bli bemötta olika eftersom 

pedagogerna har förutfattade meningar om könens beteenden. Han menar att beroende på om 

det är en flicka eller en pojke i situationen som uppstår behandlar den närvarande 

medarbetaren efter sina värderingar. Det här kan leda till att en pojke får en tillsägelse när han 

inte var inblandad, medan en flicka blir tillsagd att hålla reda på de andra barnen. Vidare 

framhåller Wahlström (2003) att barn som blir bemötta efter sitt kön är vanligt 

förekommande. Hon menar att de normer och värderingar som finns om pojkar och flickor i 

samhället även förekommer i förskolan. Pedagogerna bemöter omedvetet barnen efter sina 

värderingar vilket gör att barnen tar till sig och bär vidare på värderingarna under livet. 

 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 4) beskrivs att förskolan vilar på en 

demokratisk och jämställd värdegrund där alla ska känna att de behandlas lika. Det här 

innebär att alla barnen på förskolan ska känna att de blir lika bemötta av alla pedagogerna 

som arbetar där. Fortsättningsvis står det i styrdokumenten Lpfö 98 (rev. 2010, ss. 6-7) att alla 

barnen ska behandlas och bemötas lika oavsett könet. Barnen som befinner sig på förskolan 

ska inte behöva uppleva att de blir behandlade på ett visst sätt bara för att de är av ett visst 

kön. Vidare beskrivs att förskolan ska främja interaktionen mellan både vuxna till barn och 

barn till barn. Det här innebär att barnen på förskolan ska känna sig trygga och inte känna att 

de blir felaktigt bemötta på grund av att de är av det ena eller andra könet. Pedagogerna måste 

därför arbeta efter läroplanen och se efter att alla barnen blir bemötta på ett jämlikt sätt, och 

att inga barn blir bemötta olika efter vilket kön de har. 

 

Jag har valt att undersöka pedagogers bemötande mot barn av olika kön eftersom genus och 

jämställdhet är något som är väldigt aktuellt inom förskolan. Anledningen är att samhället 

strävar efter att bli mer jämställt och det har gjort att arbetet mot jämställdhet har blivit en del 

av förskolans värdegrund. Jag vill undersöka pedagogernas bemötande av pojkar och flickor i 

förskolan eftersom barnen tar till sig och lär av sin interaktion med pedagogerna. Om barnen 

får uppleva att de blir behandlade efter sitt kön motverkar det en del av förskolans 

värdegrund. Jag hoppas med min undersökning få kunskap om hur det ser ut i verksamheten 

för att själv kunna förbättra min yrkesroll. Vidare vill jag skapa en diskussion kring ämnet för 

att få fler att se på sig själva med nya ögon, då det alltid finns något vi kan förbättra med oss 

själva i yrkesrollen.   

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att ta reda på hur några pedagoger i förskolan bemöter barn av olika kön.  

 

 Behandlar pedagogerna pojkar och flickor olika i liknande situationer? 

 

 Skiljer sig den verbala interaktionen hos pedagogerna och pojkar och flickor åt? 
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Begreppsdefinitioner 

Genus: Normer och värderingar för vad som anses manligt respektive kvinnligt i samhället 

(Hedlin 2011, ss. 45-46). 

 

Jämställdhet: Minskning av sociala skillnader mellan pojkar och flickor (Eidevald 2011, ss. 

20-21). 

 

Genuspedagogik: Arbete mot att skingra könsspecifika normer och värderingar i samhället 

(Eidevald 2011, ss. 19-25). 

 

 

Bakgrund och tidigare forskning 
Under den här delen kommer tidigare forskning om genus, genuspedagogik, jämställdhet och 

bemötande av pojkar och flickor samt olika bemötande former att behandlas. Både barn och 

pedagoger hamnar dagligen i olika situationer där genus, jämställdhet och bemötande har stor 

betydelse för hur deras samverkan ska fortgå och är därför en viktig del i verksamheten.  

  

Genus 

Gannerud & Rönnerman (2010, ss. 20-24) skriver att genus syftar till det som är grundade 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. De menar att mycket handlar om normer 

och föreställningar som är i ständig förändring. Det som anses maskulint och feminint växlar 

genom samhällets förändringar. Barnen i förskolan och skolan tar till sig dessa förändringar 

från de vuxna pedagogerna som arbetar där (Bengtsson 2013, ss. 15-18). Författaren hävdar 

att det som anses vara på ett visst sätt sakta förändras och blir till nya normer istället. Förr var 

en vanlig föreställning tillexempel att kvinnor och män inte kunde bära liknande kläder. 

Kvinnor skulle bära kjol och män byxor. Gannerud & Rönnerman (2010, ss. 20-24) menar att 

genom tiden har normerna ändrats. De hävdar att samhället sakta har blivit mer accepterande 

och även om det inte är vanligt att män bär typiska kvinnokläder så är det mer acceptabelt att 

både män och kvinnor går över det som anses könsstereotypiskt.        

 

Arvidson (2014, s. 12) beskriver att förskolan är en plats där mötet mellan barn och vuxna 

skapar en kontext där genus har betydelse över hela dagen. Med det menar författaren att 

barnen i förskolan under hela dagen kommer att vara i kontakt med genus begreppen på ett 

eller annat vis. Vidare beskriver Hedlin (2011, ss. 57-62) att genusperspektiv har blivit en allt 

viktigare del inom både förskolan och skolan. Författaren menar att begreppen ofta används 

vid diskussioner om jämställdhet och används då för att förmedla innebörden av det 

begreppet. Det är vid sådana tillfällen som Hedlin (2011) anser att det blir fel då genus och 

jämställdhet handlar om olika saker.  

  

Genuspedagogik 

Inom skolväsendet har det blivit allt populärare att arbeta med jämställdhet och 

genuspedagogik. Eidevald (2011, ss. 19-25) anser att det är många som inte vet vad det 

innebär med att arbeta utifrån genusperspektivet. Författar menar vidare att det är många som 

är av uppfattningen att genuspedagogiken bara handlar om att alla ska behandlas lika. Han 

menar att det inte är lika enkelt utan mer komplext. Eidevald (2011, ss. 19-25) menar att 

genuspedagogiken handlar om att skapa jämställdhet mellan könen genom att ignorera gamla 
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könsstereotypiska mönster och roller. Dessa könsstereotypiska mönster och roller är till 

exempel att tjejer är tysta och lugna medan pojkar är högljudda och bråkiga. Det kan även 

vara att tjejer behandlas som hjälpfröknar för att lugna ned stökiga killar.  

 

Genuspedagogiken handlar om att bryta de här mönstren för att skapa en mer jämställd miljö 

mellan de båda könen. För att göra det krävs det att alla oavsett kön behandlas lika och att alla 

får lära sig att behandla varandra likvärdigt (Eidevald 2011). Han anser att det är en fördel om 

arbetet med genuspedagogik och jämställdhet börjar tidigt då barnen redan i unga år tar till sig 

kunskap efter sin omgivning.) Genom att skapa en jämställd miljö mellan pojkar och flickor i 

förskolan lär sig barnen om allas lika värde då alla behandlas lika. Johansson & Pramling 

Samuelsson (2006) beskriver att det finns olika metoder inom genuspedagogiken för att göra 

det mer jämställt mellan könen. Många av metoderna bygger på att barnen ska lära sig att 

bemöta och samspela med varandra. Detta kan ske genom planerade aktiviteter eller i den fria 

leken. Arvidsson (2014, ss. 57-63) anser att det är viktigt att det finns en närvarande pedagog 

som kan reda ut eventuella konflikter som kan uppstå, och även att uppmuntra till samspelet 

eller själv delta i leken. Hon menar att det är viktigt att förskollärarna deltar i barnens lek 

eftersom det är en situation där pedagogerna kan arbeta efter genuspedagogiken naturligt. 

Detta genom att bemöta både flickor och pojkar lika och visa lika stort intresse för vad de gör. 

 

Jämställdhet 

Eidevald (2011, ss. 20-21) beskriver att begreppet jämställdhet betydelse är minskning av 

sociala skillnader mellan pojkar och flickor. Han menar att skillnaden mellan begreppen 

jämställdhet och genus är att jämställdhet handlar om att minska sociala skillnader mellan 

könen, medan genus handlar om vad som redan anses vara manligt respektive kvinnligt och 

hur vi ska motarbeta det. När det gäller Hedlin (2011,ss. 19-21) beskriver hon att jämställdhet 

är en del av skolväsendets värdegrund och innefattar även förskolan. Hon menar att 

pedagogerna i förskolan ska bemöta barnen jämlikt eftersom det ingår i uppdraget. Författaren 

anser att om vi ska sträva efter ett jämställt samhälle måste arbetet med vad som är jämställt 

börja tidigt i åldrarna. Detta är för att barnen tidigt ska kunna bilda sig en uppfattning om alla 

människors lika värde. Vidare beskriver Wernersson (2009, ss. 34-38) att pedagogerna i 

förskolan tycker att jämställdhetsarbetet är en viktig del av uppdraget. I sin studie beskriver 

författaren om skillnaderna mellan könen i förskolan och hur arbetet med jämställdhet 

genomförs och hur det påverkar pedagogerna. Hon menar att arbetet med jämställdhet ökar 

förståelsen för de som finns runtomkring både hos barnen och pedagogerna. Detta gör att 

pedagogerna blir mer medvetna om sitt bemötande gentemot barn av olika kön (Wernersson 

2009, ss. 34-38). Författaren menar att pedagogerna i förskolan blir mer medvetna om att gå 

ifrån könsstrereotypiska begrepp och beteenden för att kunna behandla alla barnen mer lika. 

På det viset gör de förskolan mer jämställd och får lättare att arbeta med barnens delaktighet i 

verksamheten (Eriksson 2009, ss. 205-209). Eriksson anser att om miljön i förskolan är 

jämställd får barnen lättare att påverka sina dagar genom att pedagogerna blir mer lyhörda för 

barnen önskningar. Hon menar att barnen i en förskola där pedagogerna bemöter barnen 

jämställt både som individer och grupp har lättare att påverka vad som sker under dagarna och 

även vad de lär sig.  

 

Booth & Nolen (2012) beskriver i sin undersökning att skillnaden mellan pojkar och flickor är 

stor beroende på vilken miljö de hamnar i. Författarna menar att barn som hamnar i en miljö 

där det finns förväntningar från könsnormen har lättare att ta till sig de normer och 

värderingar som finns där. Vidare beskriver de att barnen kan förväntas delta i vissa 

aktiviteter beroende på om de är pojkar eller flickor. De beskriver att pojkar förväntas delta i 
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mer aktiva och högljudda aktiviteter medan flickorna förväntas delta i lugnare. Denna 

förväntning på barnen skapar en obalans i jämställdheten, eftersom barnen tidigt känner av 

förväntningarna från de vuxna (Booth & Nolen, 2012). De anser att miljön som barnen 

befinner sig i bör vara tillåtande för att ge förutsättningar för jämställdhet. Barnen ska få tid 

och tillfällen att prova olika aktiviteter efter egna val och intressen samtidigt som de blir 

uppmuntrade att pröva på nya saker.  

 

Rantala (2016, ss. 30-35) framhåller i sin undersökning att arbetet med jämställdhet i 

förskolan har blivit ett allt mer komplext uppdrag genom åren. Hon menar att det beror på att 

samhället är i en ständig förändring där nya kunskaper och värderingar är i ständig rörelse. 

Författaren påpekar att den nya forskningen kräver att arbetet med jämställdhet får nya fokus 

och fler grenar än tidigare. Arvidsson (2014, ss. 19-23) skriver att det påverkar hur 

pedagogerna i förskolan ska arbeta och vart de ska lägga fokus på. Författaren menar att 

förskollärarna ska lägga fokus på alla områden i jämställdhetsarbetet men att de ibland 

behöver ägna mer tid åt vissa beroende på hur barngruppen är utformad. Gannerud (2009, ss. 

94-96) anser att pedagogerna behöver få tid att planera hur de bäst ska arbeta med 

jämställdhet i sin barngrupp. Hon menar att alla barn grupper ser olika ut och behöver därför 

arbeta med jämställdhet på olika sätt efter barngruppens behov. Vidare skriver Eidevald 

(2011, ss. 95-99) att dokumentation, analys och utvärdering är en viktig del av arbetet med 

jämställdhet. Författaren menar att utvärdering och diskussion kring arbetssättet gör det lättare 

för pedagogerna på förskolan att komma fram till vad de behöver arbeta med. Det gör även att 

de får ny kunskap som leder till nya tankegångar och idéer som pedagogerna kan använda i 

barngruppen.  

 

Bemötande av pojkar och flickor 

Eidevald (2009) beskriver i sin avhandling att bemötandet mellan könen är en komplex fråga 

som kan se olika ut beroende på vilket område man befinner sig. Eidevalds studie handlar om 

i vilka positioner pojkar och flickor sätter sig i under olika situationer och hur de hanterar 

dem. I studien undersöker författaren även hur barnen av de olika könen blir bemötta av 

pedagogerna i de situationer som de sätter sig i. Eidevald (2009, ss. 93-99 ) anser att 

förskollärarna har för avsikt att bemöta alla barnen lika men att det inte alltid efterlevs. Han 

beskriver att barnen av de olika könen kunde bli olika behandlade i liknande situationer 

beroende på om de var flickor eller pojkar. Anledningen till detta anser författaren beror på 

pedagogernas förutfattade meningar om de olika könen. Han menar att pedagogerna 

omedvetet bemöter pojkar och flickor efter förutfattade normer och värderingar som de bär 

med sig.     

 

En av de som har undersökt bemötandet av pojkar och flickor i förskolan är Wahlström 

(2003). Författaren upptäckte att det var stor skillnad i hur pojkar och flickor blev bemötta i 

förskolan. Pojkar förväntades leka mer självständigt ifrån pedagogerna och blev uppmuntrade 

till det. Flickorna förväntades att leka närmare pedagogerna och hjälpa till att hålla reda på 

pojkarna och de mindre barnen i gruppen. Wahlström (2003) skriver att pojkar oftare blir 

uppmuntrade att vara självständiga och ta för sig, samtidigt som flickorna ses som 

tillbakadragna och hjälpsamma. Författaren menar att pedagoger och andra vuxna sätter 

förväntningar på barnen omedvetet utifrån det kön barnet har. Det gör att barnen utsätts för 

stor press från sin omgivning i hur den förväntas vara. Pojkar har ofta press på sig då de 

förväntas att vara tuffa och starka, medan flickorna förväntas vara mer tillbakadragna och 

hjälpsamma. 
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Einarsson och Hultman (1984) beskriver att det bemötandet barnen får från pedagogerna och 

andra vuxna i sin omgivning avspeglar sig i beteendet. De anser att barnen känner av 

könsmönster och förväntningar från omgivningen och anpassar sitt sätt att vara mot andra 

efter det. På det viset fortsätter gamla normer och värderingar att vandra vidare då barn i 

tidiga åldrar tar del av de och försöker att leva efter dem. Vidare beskriver Einarsson och 

Hultman (1984) att barnen känner att vissa könsmönster är mer accepterade än andra. 

Författarna menar att det i förskolan och samhället är mer godtaget med vissa könsmönster än 

andra. Det är till exempel lättare för en flicka att vara en pojkflicka än det är för en pojke att 

vara en flickpojke. Barnen märker av vilka könsmönster som är mer accepterade än andra 

genom förväntningarna som de vuxna i deras omgivning sätter på dem. På det sättet märker 

barnen vad som är acceptabelt och oacceptabelt både genom att observera andra och själva 

pröva sig fram. 

 

Persson & Campner (2000) menar att våra egna värderingar påverkar hur vi bemöter barnen 

utifrån om de är en pojke eller en flicka. Författarna menar att de normer och värderingar som 

vi bär med oss kommer att påverka hur vi bemöter barnen olika beroende om det är en pojke 

eller flicka. De menar vidare att det kan vara viktigt att dokumentera och utvärdera sitt arbete 

för att kunna avgöra om det finns någon skillnad i bemötandet mellan pojkar och flickor från 

personalen. Persson & Campner (2000) anser att genom att utvärdera arbetslagets metoder 

och arbetssätt kan finna brister i bemötandet som annars inte hade upptäckts. De menar att 

pedagogerna i arbetslaget blir mer medvetna om sitt förhållningssätt genom utvärderingarna 

och kan på det viset finna lösningar på hur de ska agera i fortsättningen. Eidevald (2009) 

anser att förskollärare bemöter flickor och pojkar olika beroende på hur de betraktar dem. 

Med det menar han att pedagoger aktivt arbetar olika beroende på om det är en flicka eller 

pojke. Författaren menar också att bemötandet sker omedvetet och ligger i de värderingar som 

pedagogen har med sig sedan tidigare.  

 

Förhållningssätt 

I sin studie beskriver Johansson (2016) vikten av ett professionellt förhållningssätt och 

bemötande i förskolan. Författarens studie behandlar förskolans bedömningsuppdrag och 

varför det kan anses orealistiskt. Vidare tar studien även upp vikten av pedagogernas 

bemötande och förhållningssätt gentemot barnen i förskolan. Johansson (2016, ss. 20-26) 

skriver att pedagogerna i förskolan behöver kunna se barnen både i och utanför barngruppen. 

Hon menar med det att de som arbetar på förskolan behöver kunna se det enskilda barnet, 

oavsett om det befinner i en grupp barn eller för sig själv. Edström (2009, ss. 48-50) genom 

att kunna se varje individ för sig själva får pedagogerna det lättare med sitt bemötande av 

barnen. Författaren beskriver vidare att förhållningssättet är kopplat till jämställdhetsarbetet 

då pedagogerna behöver tänka på hur de ska bemöta barnen i gruppen.  Hon anser att 

förskollärarnas förhållningsätt har betydelse för hur de bemöter barn av olika kön i förskolan. 

Med detta menar författaren att om pedagogen har ett positivt och öppet förhållningssätt får 

dem det lättare att se alla barnen i gruppen, både enskilt och som grupp. 

 

Bredmar (2014, ss. 213-217) anser att pedagogerna i förskolan bör ha ett förhållningssätt där 

de ser barnen som nyfikna och intresserade individer. Med det menar författaren att 

förhållningssättet ska hjälpa pedagogerna att se det enskilda barnet. Bygdeson-Larsson (2010, 

ss. 141-142) beskriver vidare att förskollärarna behöver få tid till att kunna kommunicera med 

barnen och varandra. Hon anser att det hjälper de arbetande i förskolan att utväxla information 

som hjälper de att skapa en gemenskap i arbetslaget och stärker förhållningssättet. Ewing & 

Taylor (2009) skriver i sin avhandling om vikten att pedagogerna har ett positivt 
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förhållningssätt mot barnen i barngruppen. De menar att det skapar en trygghet hos barnen 

som gör att de vågar sig på olika aktiviteter men även en relation till pedagogerna. Författarna 

anser att en trygg relation till förskollärarna är viktigt för barnen men även för arbetarna 

eftersom de blir mer medvetna om sin förhållningsätt när barnen knyter an till dem.  

 

Tillsägelser  

Eidevald (2009, ss. 5-11) påpekar att tillsägelser är en vanlig form av bemötande i förskolan 

även om det inte tillhör den mest positiva. Han menar att tillsägelser är till för att fostra 

barnen i vad som anses vara ett rätt och fel handlande i olika situationer. Författaren beskriver 

också att tillsägelser och tillrättavisningar kan se olika ut beroende på situation, kön och 

vilken pedagog som utdelar tillsägelsen. Enligt Eidevald (2009, ss. 93-99) får pojkarna fler 

tillsägelser än flickorna men med färre direkta konsekvenser. Han beskriver att när en flicka 

blir tillrättavisad och inte gör som hon blir tillsagd är risken större att hon får en ytterligare 

bestraffning som att byta rum jämfört med pojkarna. Författaren menar att detta kan bero på 

de normer och värderingar som samhället har, där flickor förväntas lyda och sköta sig medan 

pojkar är allmänt mer stökiga. Wester (2008, ss. 142-147) skriver att tillsägelser över ett visst 

beteende är vanligt förekommande och fortsätter även upp i skolåldern. Hon menar att 

pedagogerna gör det för att lära barnen vad som anses vara ett acceptabelt beteende i 

samhället. Att det uppstår skillnader mellan könen anser författaren beror på individuella 

personligheter och normer i samhället. Hon menar att det är där som jämställdhets arbete 

kommer in och att alla inom skolväsendet måste bidra till att skingra normer och 

värderingarna mot könen. 

   

Uppmuntran, beröm och intresse 

Enligt Björklund (2008, ss. 172-177) sker uppmuntran i olika situationer och används för att 

få barnen till att göra något på egen hand eller hjälpa till med något i förskolan. Hennes studie 

handlar om små barns kommunikativa möten i omvärlden och hur vi och dem kan förstå 

varandra och utveckla en kommunikation. I det beskriver författaren om vikten att uppmuntra 

barnen i förskolan och hur ett positivt bemötande stärker barnen i det de tar sig an. Björklund 

(2008, ss. 24-28) beskriver att barn som får möta uppmuntran från olika personer och 

sammanhang växer som individer och den egna tilltron ökar. Hon menar att det är en viktig 

del av förskollärarnas arbete att stärka barnens egen tilltro till sig själva och få de att våga sig 

på nya aktiviteter. I Lpfö 98 (rev. 2010, ss.5-7) står det att pedagogerna i förskolan ska hjälpa 

och uppmuntra barnen i nya situationer och aktiviteter. Det innebär att de ska bidra till 

barnens utveckling av självkänslan och är en del av förskolans uppdrag och värdegrund. 

Björklund (2008, ss. 100-106) anser att både pojkar och flickor i förskolan ska få en chans att 

utvecklas genom uppmuntran och att delaktighet är en del i arbetet. Författaren menar att barn 

som får vara delaktiga och uppmuntras att komma med förslag under dagen växer i sig själva 

och utvecklar en bättre självkänsla. 

 

Forsberg Ahlcrona (2009, ss. 52-56) anser att berömmet är något som utdelas i förskolan när 

ett barn har åstadkommit något. Hon menar att beröm är en form av belöning och ska stärka 

barnen i det de har gjort. I sin avhandling framhåller författaren om estetiska arbetsprocessers 

betydelse för kommunikation. Hon beskriver vikten av att använda en varierande form av 

kommunikation i förskolan och berömma barnen när de visar tecken på utveckling. Vidare 

skriver Forsberg Ahlcrona (2009, ss. 52-56) att berömmet som form av belöning ska användas 

naturligt för att främja barnens självkänsla. Med det menar författaren att pedagogerna ska 



10 

 

sträva efter att barnen i förskolan ska få en ökad självkänsla som gör att de vågar sig på nya 

saker som främjar deras utveckling. 

 

Engdahl (2011, ss. 23-27) beskriver vikten av förskollärarnas intresse för barnens aktiviteter 

och tankar. Författaren hävdar att det är viktigt att vi ser barnet under hela processen för att 

kunna skapa oss en djupare förståelse för deras tänkande. Hon menar att om vi kan se när 

barnen går in och ur en aktivitet kan vi få en uppfattning om vad barnen gör och hur de 

tänker. Engdahl (2011, ss. 35-37) skriver anser att det är viktigt att det finns vuxna i närheten 

som visar sitt intresse för det barnen gör. Hon menar att barnens självkänsla stärks när en 

förskollärare ger uppmärksamhet och tar tillvara på barnens egna tankar och idéer. Författaren 

anser därför att det är viktigt med närvarande och intresserade pedagoger på förskolan som 

kan stärka barnen under deras utveckling och ta tillvara på deras idéer och tankar.     

 

 

Teoretisk utgångspunkt 
När det gäller valet av teoretisk utgångspunkt behövdes en teori om människors samspel och 

bemötande av varandra. En annan sak var att den skulle hantera människors verbala 

interaktion och gå att koppla till genusperspektivet då det är ett perspektiv som genomsyrar 

arbetet. Anledningen till att teorin ska kunna kopplas till de olika delarna är för att det är de 

som genomsyrar mitt arbete. Valet av teori föll därför på Vygotskijs sociokulturella teori om 

samspel och social utveckling. Evenshaug och Hallén (2001 s. 135) tar upp och begrundar 

teorin då de beskriver att barnet blir en del av samspelet redan från födseln. Författarna menar 

att barnet redan vid födseln blir en del av gruppen och börjar skapa sig en förståelse i hur 

människor samspelar och utvecklas med varandra. De menar även att barnet tidigt tar till sig 

hur olika människor bemöter varandra mellan könen och får sakta med sig omgivningens 

normer och värderingar. 

 

Sociokulturella teori 

När det gäller den sociokulturella teorin läggs fokus på bemötandet mellan olika personer i en 

grupp. Den behandlar hur de integrerar och kommunicerar med varandra. Den här 

interaktionen sker på olika sätt varav ett av de mer framstående är den verbala interaktionen 

och innebär samtalen mellan olika parter i gruppen. Eftersom teorin behandlar bemötandet 

och interaktionen verbalt mellan en grupps medlemmar passar teorin in i studien då den 

behandlar pedagogernas bemötande gentemot barnen.  

 

I den sociokulturella teorin läggs stort fokus på samspelet mellan olika personer. Det kan till 

exempel vara mellan barn med vuxna. I samspelet och bemötandet sker en utveckling och 

lärande då det i bästa fall är ny kunskap växlas mellan parterna. Vygotskij (2001, ss.332-333) 

menar att barn tar till sig och lär i samspel med pedagoger. Det innebär att barnen lär sig av 

pedagogernas bemötande gentemot könen och kan uppfatta normer och värderingar inom 

kulturen. Han menar att om pedagogerna bär på värderingar som att pojkar är tuffa och 

stökiga, och flickor är lugna och skötsamma, förs detta vidare till barnen. Detta genom att 

pedagogerna bemöter barnen efter värderingarna. Exempelvis kan pojkar tillåtas vara mer 

stökiga än flickorna som får en tillsägelse. Genom att bemöta alla likvärdigt i både den fria 

leken och planerade aktiviteter lär sig barnen att alla människor har lika värde (Strandberg 

2014, ss.49-53). Hon påpekar vikten av att gå ifrån gamla normer och värderingar och bemöta 
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alla barnen lika oavsett könet. Författaren anser att det är på det sättet som förskolan och 

samhället blir mer jämställt.  

 

Vygotskij (2001, ss. 338) anser även att samspelet har stor betydelse för utvecklingen i alla 

barnets åldrar. Han menar att barnet tar till och lär sig olika saker om sin omgivning beroende 

på vilken ålder och intresse det har. När det gäller samspel och bemötande anser författaren 

att det är något som barnen ständigt lär sig om, men att grunden läggs tidigt i åldrarna. Vidare 

beskriver Vygotskij (2006, ss. 47-50) att interaktionen mellan barnet och pedagogerna i 

förskolan hjälper barnet att förstå andra barn i sin omgivning. På så vis anser han att barnet 

sakta klarar av att hantera nya samspel och bemötanden. Genom det här menar Vygotskij att 

barn lär sig bättre av att ha olika personer omkring sig som barnet kan lära sig om samspelet 

ifrån. Säljö (2011, 165-168) menar vidare att utveckling är något naturligt som sker hela tiden 

vilket gör att barnen i samspel med andra personer alltid lär sig något om omvärlden. Med det 

anser författaren att även om vi inte uppfattar att barnen har lärt sig något så har de det.  

 

 

Metod 
I den här delen kommer de metoder och ansatser som används i undersökningen att tas upp. 

Förklaringar till deras innebörd och varför de passar till syftet kommer också att presenteras. 

Det kommer att finnas en reflektion kring hur en undersökning kan ges hög trovärdighet och 

tillförlitlighet.  

 

Kvantitativ metod 

När det gäller valet av metod föll det på både kvantitativ och kvalitativ metod som 

komplement till varandra. Den kvantitativa metoden som valdes var schematisk observation 

som innebär att man har ett färdigt schema av det som ska observeras för att göra 

anmärkningar i den. Enligt Arnqvist (2014, ss. 104-109) är en kvantitativ metod en ansats där 

resultatet av empirin går att omvandla till statistik. Han menar att resultatet i den formen av 

metod alltid går att göra om till siffror som går att använda i olika former av diagram och 

tabeller. Författaren beskriver att några vanliga former av metoden är enkäter och schematisk 

observation. Anledningen till att schematisk observation valdes var att bemötande 

förekommer i olika former och jag ville se i vilken mängd pedagogerna använde de olika 

bemötandena. De bemötanden som observerades var tillsägelser, uppmuntran och beröm med 

flera (Bilaga 2). Anledningen till att de här bemötande typerna observerades är att de har olika 

påverkan hos barnen i deras vardag. Ett barn som får en tillsägelse påverkas annorlunda än 

om den får beröm vilket har gjort att jag valde de olika formerna av bemötande.  

 

Kvalitativ metod 
Fejes och Thornberg (2009, ss. 18-19) menar att för att en metod ska få klassas som en 

kvalitativ forskningsansats måste det gå att samla in data om människors samspel och 

upplevelser med sin omgivning. Författarna menar att metoder som används till att studera 

människor skapar en djupare förståelse till hur och varför samspelet ser ut som det gör. 

Tillvägagångssätt som klassas som kvalitativ forskningsansats är observationer då 

undersökaren tar del av människors samspel och interaktion med andra i sin omgivning. I den 

här undersökningen kommer observationer i kombination med ljudinspelning att användas 
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som metod. Detta då syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagogerna bemöter de 

olika könen i förskolan.  

 

Observationer och ljudinspelning 

Efter att ha tittat på ovanstående ansatser föll valet av metod på schematiska observationer 

med kompletterande ljuduppspelning, då syftet är att observera förskollärares bemötande med 

barn av olika kön. Enligt Rubinstein Reich och Wesén (1986, ss. 8-14) menar att 

observationer som metod bland annat används för att studera olika former av samspel mellan 

människor och dess omgivning. Vidare anser de att observationer kan ske på olika sätt med 

olika hjälp medel. En form av observation är schematisk observation där undersökaren först 

gör ett schema för det som ska undersökas och sedan bockar eller för anteckningar när varje 

del inträffar (Rubinstein Reich och Wesén 1986, ss. 18-19). Genom den här formen av 

observation går det att undersöka hur många gånger ett beteende eller händelse återupprepas. 

På det sättet får observatören in data som gör att det går att räkna på hur vanligt eller ovanligt 

ett beteende är.  

 

Avsikten med undersökningen är att öka mina egna och andras kunskaper om några 

förskollärares bemötande av barnen utifrån ett genusperspektiv. Utifrån de avsikterna och 

syftet kommer observationerna att kompletteras med ljuduppspelning. Rubinstein Reich och 

Wesén (1986, ss. 32-34) anser att ljuduppspelning som komplement till andra former av 

observationer kan ge ytterligare data som berikar undersökningen. Vidare menar de att 

ljuduppspelningar kompletterar schematiska observationer då inspelningen får med data som 

observatören annars missar. Det kan röra sig om samtal som undersökaren missar eller inte 

hinner skriva upp, men också bakgrundsljud som påverkar en händelse.    

   

 

Urval 

Studien har genomförts på en avdelning i en medelstor förskola i sydvästra Sverige. På 

avdelningen finns det tre förskollärare och en barnskötare. Två av förskollärarna är män och 

den tredje samt barnskötaren är kvinnor. Deras ålder och erfarenhet har inte tagits med i 

arbetet eftersom studien bara har genomförts på en avdelning. Namnen på pedagogerna har 

blivit ändrade för att av anonymisera dem. I undersökningen kommer de två männen att kallas 

för Anders och Tommy, och kvinnorna Maria och Ida. På avdelningen finns ca 22 barn som är 

mellan 1-5 år gamla. Det är ungefär lika många flickor och pojkar på avdelningen. Då det är 

bemötande utifrån ett genusperspektiv från pedagogernas sida som är i fokus kommer barnens 

ålder och namn inte att finnas med då de inte är väsentliga i undersökningen.   

 

Genomförande 

Under den här rubriken beskrivs hur arbetsprocessen har gått till i undersökningen. Eftersom 

jag har skrivit arbetet själv har det inte gått att dela upp det med någon utan jag har fått göra 

allt själv. Däremot har arbetet skett lugnt och metodiskt med syfte att göra en del i taget för att 

göra en säker och pålitlig undersökning. 
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Förberedelser 

Innan undersökningen startade hade jag befunnit mig i barngruppen under en period för att ge 

förskollärarna och barnen chansen att etablera en relation till mig. Anledning till beslutet var 

att kvalitativa undersökningar kräver en trygg relation mellan forskaren och deltagarna (Ryen 

2004, s.63). Författaren menar att anledningen bakom relationen är att undersökaren måste 

kunna sätta sig in i sina medverkandes perspektiv. Under den här perioden skickades även ett 

missivbrev med tillhörande medgivande blankett ut till vårdnadshavarna. I missivbrevet stod 

det vad undersökningens syfte var och att det var valfritt deltagande. Alla deltagarna hade 

även möjlighet att hoppa av undersökningen i vilket skede den än befann sig om de ville. 

Detta för att skapa ett förtroende bland de berörda (Bilaga 1). Både föräldrarna och barnen 

hade möjlighet att säga till om avhoppet för att alla skulle känna sig trygga. Om det var ett 

barn som ville hoppa av hade jag tagit upp det med föräldern så att den blev medveten om det, 

och berättat att all data som berörde barnet skulle tas bort. Pedagogerna hade också möjlighet 

att hoppa av och få den data som berörde personen borttaget. Barn vars föräldrar inte ville att 

de skulle vara med lät jag bli att observera. Av de 22 barnen var det tre barn vars föräldrar 

inte ville att de skulle delta i undersökningen. 

 

Förskolans miljö 

Avdelningen hade totalt 5 rum inklusive tambur och skötrum där barnen inte tilläts att leka. 

De övriga rummen var uppdelade att stimulera olika former av lek och lärande. Första rummet 

efter tamburen var köket som användes för att barnen bland annat skulle kunna pussla och 

bygga med lego. Angränsat till köket var skötrummet och stora lekrummet. I stora lekrummet 

fanns möjligheterna för barnen att till exempel lägga en tågbana eller leka med bollar. Här var 

även angränsningarna till de övriga rummen som kallades kuddis, lugna vrån och mysen. I 

kuddis hade de stora mjuka geometriska klossar som barnen kunde bygga med. Lugna vrån 

var egentligen ett kontor för personalen, men hade valt att ha lugna aktiviteter där som 

teckning. Bredvid lugna vrån låg mysen och fungerade som en dockvrå med annat namn så att 

alla kunde vara där. 

 

Vid samlingen hänvisades barnen till ett av rummen och blev på så vis uppdelade i olika 

grupper. Både pojkar och flickor kunde säga till om de ville vara i ett särskilt rum med någon 

kompis och blev då medbestämmande i de dagliga rutinerna. Utöver det hade barnen 

möjlighet att växla rum och aktivitet i mån om plats. 

 

Jag valde att göra mina observationer i stora lekrummet och köket eftersom där var störst yta 

och minskad chans att barnen skulle vilja samspela med mig. I stora lekrummet hade jag även 

utsikt över både kuddis, lugna vrån och mysen. På så vis fick jag in olika data från 

pedagogerna och barnen från en liten yta eftersom rummen inspirerade till olika typer av 

lekar.       

 

Insamling av empiri 

Sammantaget samlade jag in empirin under sex dagar, där hälften av tiden gick till 

insamlingen av data på förskolan och andra hälften gick till renskrivning och transkribering av 

materialet. Under insamlingen och renskrivningen av empirin försökte jag att vara objektiv 

och bara ta med material som berörde pedagogernas interaktion med barnen, och inte barnens 

interaktion med varandra. Detta gjordes i form av schematiska observationer och 

ljudupptagningar för att få med citat från olika scenarion (Se Bilaga 2). Under de schematiska 

observationerna satte jag stolpar för varje typ av bemötande pedagogerna hade med barnen. 
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Kihlström (2007, ss. 45-46) beskriver att schematiska observationer används för att få svar på 

ett mönster som vill undersökas. Hon menar att denna typ av observation används för att få in 

kvantitativ data och går att komplettera med andra metoder som intervju eller ljudinspelning. 

Under observationerna skrev jag även ned små notiser av händelser under dessa observationer 

och försökte då att bara skriva vad som hände och inte vad jag tänkte för att vara objektiv. Det 

samma gällde vid renskrivningen av ljudupptagningarna. Jag skrev ned vad jag hörde i de och 

utan att skriva mina tankar.  

 

Vid några tillfällen under insamlingen av empirin var jag tvungen att avbryta insamlandet. 

Detta berodde på olika saker, som att barnen inte ville att jag skulle observera vid ett visst 

tillfälle, eller att jag fick ingripa i någon situation. Detta är något som jag tar upp mer om 

under metoddiskussionen. 

 

Bearbetning av empiri 

Efter insamlingen och renskrivningen av empirin analyserade jag det data som kommit in. Jag 

analyserade de schematiska observationerna först och därefter ljudupptagningarna. Analysen 

gjorde jag efter den systematiska analys metoden. Löfdahl & Pérez Prieto (2014, ss. 168-169) 

menar att varje del först bearbetas separat och delas in i kategorier för att sedan analyseras 

vidare. Genom metoden framhåller författarna att alla delar av det insamlade data tas med och 

granskas innan undersökaren avgör vad som kan användas eller inte. Den anser att detta gör 

resultatet mer trovärdigt eftersom bara de väsentliga delarna från undersökningen kommer 

med i resultatet. Av observationerna gjorde jag diagram av de olika typer av bemötande som 

fanns med i observationsschemat. När observationerna var klara analyserade jag 

ljudupptagningarna och placerade olika citat från de till diagrammen för att förtydliga 

resultatet från dem. Diagrammen visar pedagogers bekräftande av pojkar och flickor utifrån 

de bemötande former som jag har. Det är på det här viset som jag har fått fram resultatet till 

min undersöknings syfte. 

 

 

Etik 
När det gäller de etiska principerna står det i Vetenskapsrådets etiska principer (2002, s. 7) att 

forskaren ska informera undersökningspersonerna om undersökningens syfte. Det är även 

undersökarens skyldighet att informera om att undersökningen är frivillig och att deltagarna 

när som helst har rätt att dra sig ur studien och be om att få sitt material borttaget. Innan 

undersökningen börjades skickade jag ut ett missivbrev (se bilaga 1) och en 

medgivandeblankett till förskollärarna och föräldrarna. Där förklarade jag undersökningens 

syfte och varför jag ville ha medgivande från föräldrarna trots att undersökningen berörde 

pedagogerna. 

 

Anledningen till blanketten var det för att få göra en undersökning behövs tillstånd från de 

berörda parterna. Det innebär att jag behövde tillstånd från föräldrarna för att kunna 

genomföra en undersökning där deras barn skulle ingå. I missivbrevet beskrev jag även att 

inga namn eller åldrar skulle nämnas och att undersökningen skulle följa de etiska principerna 

inom vetenskapen. Innan observationerna började samlade jag både barn och förskollärare 

och förklarade för de vad jag gjorde och varför. Jag berättade även att både barn och 

förskollärare fick avbryta mig när de ville och att jag respekterade deras vilja om att inte bli 

undersökta. I Vetenskapsrådets etiska principer (2002, ss. 9-10) beskrivs kravet om samtycke, 

vilket innebär att alla som deltar eller har ansvar över de som deltar ska ge sitt samtycke. Det 
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innebär att föräldrarna måste ge sitt samtycke till att deras barn blir observerade. Rubinstein 

Reich och Wesén (1986, s. 57) menar vidare att det är viktigt att respektera de inblandade och 

avbryta observationen när de ber om det. Det gäller oavsett om det är en vuxen som måste ta 

tag i något eller om det är ett barn som testar forskaren. Genom att avbryta sin undersökning 

när deltagarna ber om det skapas ett förtroende. Det förtroendet gör det lättare för observatör 

och undersökningspersonerna att samspela vilket gör att undersökningen flyter på lättare. I 

arbetet kommer alla namn att vara fingerade för att avidentifiera personerna som medverkar.   

När det gäller konfidentialitetskravet innebär det att deltagarna har rätt att vara anonyma i 

undersökningen. Detta krav har följts genom att alla namn i undersökningen är fingerade. 

Eftersom undersökningen inte berörde enskilda barn utan könet på barnen har namnen ersatts 

av orden pojke eller flicka vilket även följer konfidentialitetskravet. Det sista kravet som har 

efterlevts är nyttjandekravet och innebär att deltagarnas uppgifter endast får användas i 

forskningssyfte.   

 

Giltighet och tillförlitlighet 

Thurén (2007, ss. 26-27) anser att validitet handlar om vilket resultat vi får fram och om det är 

trovärdigt eller inte. Mitt resultat fick jag fram genom att göra schematiska observationer och 

ljudinspelningar. Det data jag fick in analyserade och granskade jag kritiskt från tidigare 

forskning. Citaten från inspelningarna kunde jag sortera efter områdena jag hade i min 

schematiska observation. Thurén (2007, ss. 26-27) anser att en undersökning som är uppdelad 

efter tydliga områden och har analyserats har en hög giltighet. Författaren menar att en 

undersökning där data till resultatet har delats upp och granskats kritiskt anses ha en hög 

giltighet och vara pålitligt.  

 

Vidare skriver Thurén (2007, ss. 35-40) att reliabiliteten behandlar hur vi får fram resultatet 

och att en hög reliabilitet stärker tillförlitligheten i ett arbete. I min undersökning använde jag 

mig av två undersökningsmetoder från både den kvantitativa och kvalitativa delen. Det gjorde 

att det data jag fick in kom från två olika spektrum. Genom att använda flera metoder som 

komplement till varandra blir empirin säkrare (Thurén 2007, ss. 35-40). Han menar att en 

undersökning där de använder flera metoder för att få fram ett resultat får en hög 

tillförlitlighet.   

 

 

Resultat 
Under den här delen presenteras resultatet från de schematiska observationerna och 

ljudupptagningarna som gjorts i undersökningen, för att besvara syftet med arbetet är att ta 

reda på hur några pedagoger i förskolan bemöter barn av olika kön. Alla observationer är 

gjorda under den fria leken där fokus har legat på pedagogernas interaktion och bemötande av 

barnen av olika kön. Ljudupptagningarna är gjorda tillsammans med de schematiska 

observationerna för att få in citat som stöd till tabellerna och diagrammen.  

 

I undersökningen har alla deltagarna fingerade namn för att ingen ska gå att identifiera. 

Pedagogerna kallar jag för Anders, Tommy, Maria och Ida. Barnen har jag valt att kalla pojke 

och flicka och inga namn eftersom jag undersökte pedagogernas bemötande av könen. Det här 

gjorde att namnen och åldern på barnen var oväsentlig. 
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Antal observationer 

När det kommer till undersökningen i fält gjordes schematiska observationer med 

ljudupptagningar vid olika tider på förmiddagen tre dagar i följd. Anledningen var att 

förskolans avdelningar blandade sina barn och gick ut hela eftermiddagarna. Detta gjorde att 

jag var tvungen att observera på förmiddagen då jag inte hade tillåtelse att observera barn och 

pedagoger på den andra avdelningen. Totalt gjordes 347 noteringar under tio observationer 

som varade ca tio minuter vardera. Ljudinspelningarna skedde samtidigt med de schematiska 

observationerna och blev även de tio stycken och varade i ca tio minuter. Observationerna var 

uppdelade i sex former av bemötande från pedagogernas sida och visas i figur 1 nedan. 

 

Staplarna visar det antalet gånger barnen till exempel fick en tillsägelse från pedagogerna eller 

blev uppmuntrade till något. Svarar barnen anger antalet gånger som pedagogerna besvarade 

barnens egna initiativ efter kontakt med pedagogerna. De andra staplarna avser pedagogernas 

initiativ till bemötande. 

 

 

Figur 1: Observationer i bemötandet 

 
 

Vad diagrammet ovanför anger är det totala antalet noteringar som gjordes vid varje 

bemötandeform. Staplarna visar antalet gånger en observation gjordes i den formen av 

bemötande. Till exempel anger diagrammet att pedagogerna svarade på barnens förfrågningar 

102 gånger, samtidigt som de inte svarade barnen 16 gånger. 

 

 

Tillsägelser 

När det gäller tillsägelser menar jag när barnen blir tillsagda eller tillrättavisade om något som 

de inte får göra på förskolan. Det kan till exempel vara när något barn slår ett annat barn och 

hur pedagogerna reagerar på händelsen. 

 

Under observationerna som gjordes uppmärksammades totalt 44 tillsägelser av barnen varav 

20 var riktade mot flickorna och 22 var till pojkarna. Resultatet av det här visar att det inte är 

någon större skillnad på huruvida flickor och pojkar blir tillsagda. Istället visar resultatet att 

tillsägelserna fördelas lika och riktas åt det håll som pedagogerna uppmärksammar först.  
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Figur 2: Pedagogernas tillrättavisningar 

 
 

Diagrammet visar att pojkarna fick något fler tillsägelser än flickorna under observationerna. 

Ett exempel på det är när en pojke och flicka leker tillsammans och pojken börjar kliva på 

flickan. 

 
Ida: Nä, så får du inte göra. Kliv av flickans rygg. (Till pojke) 

Flicka: Det gör inget, han är så liten så jag får inte ont. 

Ida: Jo, men det är viktigt att vi säger till så att han inte gör om det. För då kanske han gör det 

hårdare. 

Flicka: Så att någon får ont? 

Ida: Ja, och då kanske den personen blir ledsen.  

 

 

I det här fallet är det en pojke som kliver på en flickas rygg. Pojken får en tillsägelse av 

pedagogen Ida, men flickan försvarar genom honom genom att säga att det inte gör ont. Ida 

förklarar då varför hon säger till barnet och bemöter därför barnen på ett positivt sätt genom 

att ge de en chans att förstå varför de få och inte får göra vissa saker.  

 

När pedagogerna på förskolan utdelade en tillsägelse gav de också en förklaring till varför de 

gjorde det. Förskollärarna ville att barnen skulle förstå vad det var de hade gjort för fel och 

förklarade då för barnen, så att de skulle förstå. Det hände att pedagogerna inte gav någon 

förklaring utan utdelade bara en tillsägelse. Ett exempel på det är när förskolläraren Anders 

säger till en flicka som har ritat på bordet.  

 
Anders: Höru, du får inte kladda på bordet sådär. Utan du får måla på pappret om du ska måla. 

Flicka: Varför får man inte måla på bordet? 

Anders: Du vet varför.(Går vidare till ett annat rum) 

 

Anders säger i exemplet till flickan utan att förklara vidare. När flickan sen frågar varför man 

inte får måla på bordet säger han att hon vet svaret själv innan han går vidare. I episoden ser 

man att pedagogerna inte alltid förklarar varför de utdelar en tillsägelse utan förväntar att 

barnen ska förstå orsaken själva. Anders går dessutom vidare till ett annat rum vilket gör att 

flickan inte hinner ställa ytterligare frågor.  

 

 

Pojkar; 22

Flickor; 20

Antal tillsägelser
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Uppmuntran 

Uppmuntran är den del av bemötandet där pedagogerna ger stöd till barnen då de inte vet vad 

de ska göra eller vill pröva på något nytt. Under den här delen behandlas just i vilken del 

pedagogerna var benägna att uppmuntra pojkar respektive flickor i förskolan. 

 

På förskolan där studien gjordes var alla pedagogerna bra på att uppmuntra barnen. Av de 

totalt 77 anmärkningarna som gjordes under den schematiska observationen fick flickorna 39 

uppmuntringar och pojkarna 38.  

 

 

Figur 3: Förskollärarnas uppmuntrande till barns idéer 

 
 

Diagrammet visar att både flickor och pojkar blev uppmuntrade med en liten marginals 

skillnad. Det här beror på att pedagogerna arbetade med att alla skulle behandlas lika och 

försökte att behandla alla barnen lika. Detta syns tydligt när pedagogen Tommy sitter med en 

pojke och flicka som bygger Lego tillsammans. 

 
Pojke: Tommy kan du bygga ett rymdskepp åt mig? 

Tommy: Klarar du inte av det själv? 

Pojke: Jo men inte lika häftigt. 

Tommy: Jo, men jag tror att du kan. Du kan börja bygga så kan jag hjälpa dig sen om du vill. 

Pojke: Ok, men jag vet inte hur jag ska börja? 

Flicka: Du kan titta på min. 

Pojke: Det är en bil, inget skepp. 

Flicka: Nä, det är en månbil som kan bli ett rymdskepp. 

Tommy: Ah, men har du något ställe där den kan stå? 

Flicka: Vad menar du? 

Tommy: Jag menar om den har ett hus eller nåt att stå vid. 

Flicka: Nä, finns det hus på månen? 

Pojke: Vi kan bygga en rymdstation till den. 

Flicka: Ja 

 

Här undrar pojken om Tommy vill bygga ett rymdskepp till honom men Tommy uppmuntrar 

honom att försöka själv. När pojken säger att han inte vet hur han ska göra säger flickan att 

pojken kan titta på hennes bygge. Det i sin tur leder till att Tommy uppmuntrar flickan till att 

bygga något nytt. Flickan som är osäker på vad hon ska göra får då hjälp av pojken och 

tillsammans börjar de bygga något nytt. Pedagogen bedömer att pojken kan göra ett 
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rymdskepp men hellre vill att Tommy ska göra det. Han väljer därför att uppmuntra barnet 

som blir besviket men sedan får ny entusiasm när de bestämmer sig för att bygga en 

rymdstation istället.  

 

Pedagogernas uppmuntran sker över hela barngruppen och de anpassar sig efter vilken ålder 

på barnen de har hand om. Förskollärarna försöker även anpassa sig efter vilken aktivitet 

barnen håller på med eller försöker att få dem att börja leka. Ett exempel på hur pedagogerna 

försöker att få barnen att börja leka ser vi när Maria sitter med några yngre barn. 

 
Maria: Ska du leka med nallen? 

Flicka: Nä 

Maria: Vill inte nallen leka? 

Flicka: Nä 

Maria: Men kolla, här kommer kaninen. Jag tror kaninen vill leka med nallen. 

Flickan: Nä 

Maria: Vill inte nallen leka med kaninen? 

Flickan: (Tar kaninen från Maria, håller dem tätt mot kroppen) Kramas 

Maria: Kramas nallen och kaninen? 

Flicka: Ah 

Maria: Kramar de dig också? 

Flicka: Mmm 

Maria: Tror du dom vill åka i dockvagnen? 

Flicka: Ah (Lägger nallen och kaninen i dockvagnen och kör iväg) 

 

I den här episoden ser man hur Maria försöker att uppmuntra flickan att ta leken vidare. 

Flickan har en nalle som pedagogen försöker att uppmuntra henne att leka med. När flickan 

inte verkar vilja leka försöker Maria att uppmuntra henne till lek genom att ta fram en kanin 

som hon berättar vill leka. Flickan tar kaninen och kramar både den och nallen. Maria föreslår 

då att de kanske vill åka i dockvagnen. Flickan tar och lägger nallarna i vagnen och går sedan 

iväg. Pedagogen har i det här fallet sakta uppmuntrat barnet till att börja leka genom att 

använda gosedjuren. Det är gosedjuren som vill leka med flickan vilket slutligen får henne att 

köra iväg med de i en dockvagn. 
 

 

Beröm 

I den här delen bearbetas resultatet av hur mycket beröm pedagogerna gav barnen. Beröm 

som bemötande innebär att pedagogerna uppmärksammar barnen över något som de redan har 

gjort. Därför skiljer sig beröm från uppmuntran som kommer innan barnen gör något. 

 

Observationerna visar att skillnaden i hur mycket beröm de olika könen fick var marginell. 

Barnen fick nästan lika mycket beröm oavsett kön. Av 26 anmärkningar av beröm fick 

pojkarna 12 av de och flickorna 14. Pedagogerna berömde barnen när de själva sökte upp de 

och visade pedagogerna vad de hade gjort. 
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Figur 4: Pedagogernas utdelning av beröm 

 
 

Det diagrammet visar är att flickorna fick något mer beröm än pojkarna. Skillnaden är 

marginell och båda könen fick nästan samma mängd beröm. Barnen som fick beröm sökte 

nästan alltid upp den själva visar ljudupptagningarna. 

 
Flicka: Anders, kolla klänningen.  

Anders: Åh, va fräck. Var har du hittat den? 

Flicka: I mysen, jag är en prinsessa. 

Anders: Jaså är det några andra som också leker med dig? 

Flicka: Ah dem. (Pekar mot mysen och går tillbaka) 

 

Citatet bekräftar det diagrammet visar. Flickan går ut från ett rum till ett annat där Anders 

sitter och ber honom att kolla på klänningen hon tagit på sig. Anders berömmer henne genom 

att säga att den är fräck och fortsätter sedan med att fråga vart hon har hittat den.  

 

Förskollärarna försöker att blanda orden och inte bara säga könsstereotypiska ord och begrepp 

till pojkar och flickor. Det händer att de använder sig av begreppen till det kön som de är 

stereotypa för. Ett exempel på det är när Ida tittar till några pojkar i kuddisrummet.  

 
Ida: Vad gör ni för något? 

Pojke: Bygger en koja. 

Pojke 2: Med en hemlig ingång. 

Ida: Åh wow. Den får ni visa mig. 

Pojke: Nä det kan vi inte. Då är den inte hemlig längre. 

Ida: Ja, men ni kan visa mig den vanliga ingången. 

Pojke 2: Ok, här är den. Ser du. 

Ida: Ja, vilken häftig koja ni har byggt. Det måste vara väldigt mysigt i den. 

 

I det här fallet berömmer pedagogen barnen för deras kojbygge och använder då ord som 

anses mer könstypiska till pojkar. Ett av barnen säger också att de har en hemlig ingång. Ida 

blir imponerad och frågar om barnen vill visa henne ingången, men det vill de inte eftersom 

det då inte skulle vara någon hemlig ingång. Istället ber hon att få se den vanliga ingången 

varpå pedagogen uppger att hon tycker att kojan är häftig. 
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Intresse 

När det gäller vad intresse innebär i bemötandet är det hur ofta pedagogerna uppmärksammar 

barnen i deras lek utan att barnen själva söker kontakten. Det kan till exempel vara när en 

pedagog sätter sig ned och frågar vad barnen gör eller sitter och observerar barnen i deras lek. 

I den här delen undersöks vid hur många tillfällen pedagogerna visade sitt intresse för barnens 

aktiviteter och deras bemötande av barnen vid de här tillfällena. 

 

I undersökningen som gjordes framkommer det att pedagogerna visade mer intresse för 

flickornas aktiviteter är pojkarna. Skillnaden mellan könen är oväsentlig då undersökningen är 

gjord i liten skala och bara omfattar en avdelning. Vad som är intressant är att 

ljudinspelningarna visar att pedagogerna var intresserade av vad barnen gjorde under den fria 

leken och vad barnen hade för tankar kring sin lek. 

 

 

Figur 5: Intresse för barnens aktiviteter 

 
 

Diagrammet ovan visar att pedagogerna i stor grad intresserar sig för barnens aktiviteter och 

att skillnaden mellan pojkar och flickor är liten. Skillnaden beror troligtvis på tillfälligheter 

som vart pedagogerna befinner sig och vilka barn som är på plats.   

 
Maria: Vad leker ni? 

Pojke: Bygger en tågbana. 

Pojke 2: Ska vi bygga den åt det här hållet? 

Pojke: Ja, vi bygger den under soffan. 

Maria: Varför ska ni bygga den under soffan? 

Pojke 2: Får vi inte det? 

Maria: Jo, men jag vill veta hur ni tänker. 

Pojke: Om vi bygger den under soffan får tågen en tunnel att åka igenom. 

 

Maria visar sitt intresse för vad pojkarna tänker och uppmuntrar de även att förklara varför de 

gör på det viset. Hon bemöter barnen med respekt och när de undrar om de gör något som de 

inte får svarar Maria att hon bara vill veta vad barnens tankar är när de bygger banan under 

soffan. Pojkarna förklarar att soffan blir en tunnel till tågen och får på det viset respons för sin 

kreativitet. 
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Pedagogen försöker att stärka barnens idéer genom att själv visa intresse både för vad de gör 

men också vad de har för tankar under processen. Tommy ställer frågor till barnen och låter 

dem tala färdig innan han ställer en följdfråga. 

 
Tommy: Hallå, vad ritar ni för något? 

Flicka: Vi ritar inte, vi målar. 

Pojke: Jag ritar en dinosaurie. 

Tommy: Jaså, du ritar en dinosaurie, men vad målar du? 

Flicka: Jag vet inte. 

Tommy: Nähä, men vad är det för skillnad på att måla och rita? 

Flicka: Målar gör man när man använder färg. 

Pojke: Jag använder färg, men jag ritar. 

Flicka: Du använder färgpennor så du ritar, men jag använder tusch så jag målar. 

Tommy: Målar man när man använder tusch och ritar när man använder andra pennor. 

Pojke: Ah 

Tommy: Aha det visste jag inte. Har du kommit på vad du ska måla nu? 

Flicka: En blomma till min pappa. 

Tommy: Kan ni visa mig era teckningar sen så jag också får se. 

Pojke och flicka: Mmm 

 

I exemplet frågar Tommy vad barnen ritar för att visa sitt intresse för vad barnen gör. Han får 

till svar att de inte rita utan målar. Tommy blir nyfiken på vad flickan menar och frågar vad 

skillnaden är mellan att måla och rita. Barnen berättar då för pedagogen vad skillnaden är 

mellan att måla och rita varpå han säger att han inte visste vad skillnaden var. Pedagogen 

visar sitt intresse för både vad barnen gör men även för deras tankar och åsikter.  

 

 

Svar till barnen 

Under den här delen presenteras bemötandet utifrån hur ofta pedagogerna svarar barnen när 

de talar till de vuxna. Genom att besvara barnen uppmärksammar de vuxna att de är 

intresserade av vad barnen har att säga vilket i sin tur stärker barnens självkänsla. 

 

Undersökningen visar att pedagogerna var bra på att ge barnen respons och att det inte skiljer 

märkvärt mellan könen i vilka som fick respons eller inte. Pedagogerna svarade nästan alltid 

när barnen ville de något oavsett kön.  

 

 

Figur 6: Barnens frågor och svar 
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Diagrammet ovanför visar antalet gånger som barnen fick respons eller inte på sitt 

kontaktsökande. Man ser att skillnaden mellan könen är liten och att antalet gånger som 

pedagogerna uppmärksammade barnen är högre än de gånger de inte gjorde det. I 50 episoder 

då flickorna undrade något fick de svar, medan i 9 episoder fick de inget svar. Hos pojkarna 

var det 52 episoder de fick svar och i 7 som de inte fick svar. 

 
Pojke: Fröken, fröken? 

Tommy: Ja, vad är det? 

Pojke: Kan jag få byta rum? 

Tommy: Vill du inte vara i lekrummet mer? 

Pojke: Nä. Jag vill gå till kuddis. 

Tommy: Ah ok. Kan du vänta några minuter så låter vi alla barnen byta rum? 

Pojke: Mmm, men då vill jag vara i kuddis. 

Tommy: Det ska vi ordna. 

 

Pojken vill i det här fallet leka i ett annat rum än det han är i och frågar Tommy om det går 

bra. Pedagogen ber pojken att vänta en liten stund så att de kan låta alla barnen byta rum 

samtidigt. Han tillmötesgår barnets förfrågan samtidigt som han ber pojken att vänta så att 

transaktionen mellan de olika grupperna ska gå smidigt. Barnet accepterar det hela men 

försäkrar sig om att han hamnar i det rummet han vill leka i.  

 

I fallet ovan blir pojken bemött direkt efter sin fråga och får bekräftelse på det han ville ha 

svar på. Det är inte alltid som barnen blir bemötta direkt. Ibland fick barnen vänta eller blev 

uppmanade att gå till någon annan. Ett exempel när barnen inte blir bemötta direkt är när en 

flicka frågar Maria om hon kan få trolldegen. 

 
Flicka: Maria? 

Maria: Vänta lite.(I samtal med Anders) 

Flicka: Maria, får jag leka med degen? 

Maria: Ursäkta, vad sa du? Jag pratade med Anders. 

Flicka: Jag undrade om jag får leka med trolldegen. 

Maria: Javisst får du det. Förlåt att jag inte hörde innan. 

Flicka: Det gör inget. 

 

Maria uppfattar i det här fallet inte vad flickan säger eftersom hon är i samtal med kollegan 

Anders. Efteråt ber hon om ursäkt eftersom hon inte hörde första gången. Maria bemöter ändå 

barnets fråga och ber om ursäkt en gång till varpå flickan säger att det inte gjorde något. När 

Maria sen riktar sin uppmärksamhet mot flickan ber hon om ursäkt innan hon hör efter vad 

flickan har att säga. Flickan säger att hon vill leka med trolldegen och får sin vilja bemött 

efter att ha behövt vänta på Maria och Anders samtal. 

 

 

Diskussion 
Under den här delen kommer de olika delarna av arbetet att diskuteras och reflekteras över. 

Delen kommer även att besvara huruvida projektet syfte har uppfyllts eller inte. Syftet med 

arbetet har varit att ta reda på hur pedagogerna verbalt bemöter de olika könen i förskolan.  
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Resultat och bakgrundsdiskussion 

I det här avsnittet kommer resultatet av undersökningen att diskuteras tillsammans med 

forskningen och undersökningens teori. Både positiva och negativa aspekter kommer att tas 

upp och analyseras för att skapa en djupare bild av hur bemötandet fungerar på förskolan. 

 

Bemötande utifrån ett genusperspektiv 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur några pedagoger i förskolan bemöter barn av olika kön. 

Min undersökning visar att förskollärarna bemötte båda könen nästan identiskt och få 

skillnader kunde utvisas. Detta är ovanligt eftersom både Eidevald (2009) & Wahlström 

(2003) beskriver att de noterat skillnader mellan pojkar och flickors bemötande i förskolan. 

Båda hävdar att pojkar anses vara mer stökiga och uppmärksammas också efter det medan 

flickor förväntas vara lugnare. Gannerud & Rönnerman (2010, ss. 20-24) beskriver att genus 

handlar om det som anses vara typiskt manligt och kvinnligt i samhället. De menar att de 

bemötanden som Eidevald & Wahlström anmärker är typiska könsstereotypiska normer och 

värderingar som pedagogerna använder. Vygotskij (2001, ss.332-333) beskriver att barnen lär 

sig i samspel med de vuxna omkring dem. Med det menar han att barn som får vara med om 

könsrelaterade normer och värderingar, som att pojkar är tuffa och bråkiga medan flickor är 

lugna och snälla, tidigt i livet för med sig de som äldre. På så vis fortsätter könsskillnaden i 

samhället genom att idéerna och värderingarna förs vidare från vuxna till barn.  

 

I min studie har jag inte sett någon skillnad i pedagogernas bemötande mot könen. Det har 

tvärtom varit väldigt jämställt på förskolan. Gannerud (2009, ss. 86-89) skriver att det har 

skett en förändring i förskolan efter att man börjat fokusera på ett jämställdhetsarbete. Hon 

anser att arbetet med jämställdhet har lyft förskollärarnas kunskap om ämnet och att det har 

börjat få inverkan i förskolan. Detta är något som jag är beredd att hålla med om då jag såg att 

pedagogerna var väldigt medvetna om hur de bemötte barnen på förskolan.       

 

Tillsägelser 

Under mina observationer såg jag att pedagogerna på avdelningen utdelade ungefär lika 

många tillsägelser till båda könen (Figur 2). Eidevald (2009, ss. 5-11) skriver att tillsägelser är 

en vanlig form av bemötande i förskolan då det används för att fostra barnen i vad som är rätt 

och fel. Själv såg jag att tillsägelserna kom vid lite olika tillfällen men vad jag tyckte var 

intressant var att pedagogerna förklarade för barnen varför de utdelade en tillsägelse. Citaten 

visar att förskollärarna var noga med att ge en förklaring till tillsägelse för att barnet skulle 

förstå vad det var som blev fel. Det var vid vissa tillfällen som en förklaring inte gavs och då 

förväntade sig pedagogen att barnet skulle förstå ändå. Wahlström (2003) menar att vid 

upprepade händelser förväntar sig förskollärarna att barnen ska förstå utan att behöva ge en 

extra förklaring. Det innebär att barn som gör en sak för första gången kan råka utför att inte 

få någon förklaring eftersom pedagogerna inte kommer ihåg till vilka som förklaringen har 

getts till. Jag ser att det här kan vara ett problem i vissa förskolor, men där jag har varit så har 

det inte uppstått något problem kring den saken. Förskollärarna verkade ha bra koll på barnen 

men tog framförallt som vana att försöka förklara för barnen även om de redan hade fått en 

förklaring. På det viset kunde de försäkra sig om att barnen hade blivit väl bemötta även i en 

känslig situation.  

 

Einarsson och Hultman (1984) menar att barnen inte gör som vi säger utan gör som vi vuxna 

gör, de avspeglar det som de själva kommer i kontakt med. På det viset lär sig barnen om sin 

omgivning och hur sociala relationer fungerar. När ett barn blir tillsagt utan en tydlig 
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förklaring kan barnet tolka det som att den gjorde fel men samtidigt inte veta vad det var. Det 

i sin tur kan göra att barnet går och undrar över vad som var fel och bli orolig över händelsen. 

När det inträffar brukar det visa sig i att barnet beter sig lite annorlunda och då är det viktigt 

att någon förskollärare försiktigt bemöter barnet och låter den berätta vad som är fel (Wester 

(2008, ss. 142-147). Jag har själv varit med om händelser där jag eller någon pedagog sagt till 

ett barn och den inte förstått varför. I ett av fallen hade barnet varit rädd att förskolläraren var 

arg på henne och inte velat gå till förskolan dagen efter i rädsla. Det hela slutade väl genom 

att en förälder gick in tillsammans med barnet och berättade om händelsen. Pedagogen som 

hade utdelat tillsägelsen var chockad och bad om ursäkt för att sedan ge en förklaring till 

situationen.  

 

I det fallet löste sig händelsen väl och av mina erfarenheter brukar dem också göra det. Sen är 

det viktigt att förstå att förskollärarna får säga till om saker varje dag varav en del är 

upprepningar. I de fallen förväntar sig pedagogerna att barnen ska förstå utan en extra 

förklaring. Ett exempel på det är när något barn ritar på bordet istället för på pappret framför 

sig. Detta är en situation som jag och många andra har varit med om flera gånger och tyvärr 

blir det ofta så att tillsägelsen utdelas utan en förklaring eftersom vi förväntar oss att barnen 

ska förstå ändå. Anledningen till att förskollärarna inte alltid förklarar varför barnet inte får 

göra det kan bero på att händelsen sker så pass ofta. Då det är många barn på förskolan kan 

det vara svårt att komma ihåg till vilka som man har gett en förklaring till om en viss 

händelse. En lösning på problemet är att som pedagog alltid ta för vana att ge en förklaring 

oavsett om situationen känns repeterande. På det viset försäkrar man sig om att barnet förstår.  

 

Uppmuntran 

Resultatet av undersökningen visar att förskollärarna uppmuntrade barn av båda könen 

ungefär lika mycket (Figur 3). Anledningen till att resultatet är så jämt mellan könen kan bero 

på att jag gjorde min undersökning på en avdelning. Samtidigt visar citaten från 

röstinspelningarna att pedagogerna på avdelningen var medvetna om förhållningssättet och 

försökte bemöta alla barnen lika. Eidevald (2009, ss. 93-99 ) skriver att förskollärarna bör 

sträva efter att behandla alla barnen lika oavsett kön, men att det inte alltid efterlevs. Och det 

kan jag hålla med om att det inte alltid var så att förskollärarna kunde bemöta alla lika. Men 

resultatet av undersökningen visar att pedagogerna på förskolan jag var på för det mesta 

bemötte alla barnen lika oavsett könet. Jag tror att anledningen till resultatet var en 

kombination av att jag bara befann mig på en avdelning samtidigt som förskollärarna på den 

förskolan aktivt arbetade med jämställdhet i barngruppen.  

 

Citaten från undersökningen visar att uppmuntran var något som pedagogerna utdelade 

spontant och i flera olika situationer under dagarna. Björklund (2008, ss. 172-177) beskriver 

att uppmuntran används av pedagogerna för att få barnen att tro på sig själva och våga göra 

något nytt. Författaren påpekar att anledningen till att uppmuntrandet kommer slumpmässigt 

är för att pedagogerna fångar upp vad barnen gör vid olika tillfällen. Pedagogerna kunde både 

ge uppmuntran när barnet inte trodde att de kunde eller inte ville göra något. Det här visar att 

förskollärarna trodde på barnen och ville se de utveckla sin självkänsla. Björklund (2008, ss. 

24-28) anser att barnen behöver uppmuntran från oss vuxna för att våga ta tag i saker. Ibland 

rör det sig om en enkel push medan ibland krävs det att någon föreslår en sak för dem. Det här 

är en sak som vi ser i citatet med Tommy. Pojken han sitter med vill inte själv bygga utan 

tycker att pedagogen ska bygga åt honom. Men Tommy vill att pojken ska göra något själv 

och föreslår vad pojken ska bygga. Efter lite trixande och förslag från flickan som också sitter 

med får förskolläraren pojken att bygga själv. Johansson (2016) anser att en professionell 
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förhållningsätt är att kunna se barnet. Tommy såg barnet och visste att pojken kunde men inte 

ville. Därför valde pedagogen att uppmuntra att försöka själv på olika sätt. På det viset fick 

barnet en bättre relation till förskolläraren samtidigt som hans självkänsla ökade när han 

faktiskt kunde.  

 

Förskollärarna uppmuntrade barnen även spontant då de var nyfikna på vad det var barnen 

gjorde eller ville veta deras tankegångar. Jag märkte ingen större skillnad på uppmuntrandet 

utifrån könen, utan pedagogerna verka uppmuntra båda könen lika mycket och även leka med 

könsöverskridande leksaker. Wahlström (2003) skriver däremot att pojkar och flickor blir 

uppmuntrade till olika saker. Hon skriver bland annat att pojkar förväntas leka självständigt 

och med manliga saker som bilar och lego. Medan flickorna förväntas leka i grupp och med 

dockor. Detta var inget som jag märkte under min undersökning. Alla barnen lekte med alla 

leksaker och både pojkar och flickor lekte tillsammans eller självständigt. Barnen hade 

givetvis sina favorit kompisar och leksaker men det var sällan som det spelade någon större 

roll på avdelningen.  

   

Beröm 

Det som observationerna visade var att pedagogerna gav ungefär lika mycket beröm till alla 

barnen oavsett kön (Figur 4). Citaten från inspelningarna visar samma sak men även att 

berömmet tilldelades över saker som barnen hade gjort. Forsberg Ahlcrona (2009, ss. 52-56) 

menar att skillnaden mellan beröm och uppmuntran är att beröm tilldelas över något som 

barnen redan åstadkommit, medan uppmuntran tilldelades över något som barnen var på väg 

att göra eller inte var riktigt klara med. Skillnaden mellan begreppen är viktig eftersom den 

ena innebär bemötande och tillkännagivande över en färdig produkt, medan den andra är 

uppmärksamhet innan eller under en process.  

 

När pedagogerna berömde barnen var det ofta för att barnen själva kom för att visa 

pedagogerna vad de hade gjort, eller när någon tittade till barnen. Detta tyder på att barnen 

själva sökte berömmet och tillkännagivandet. Det betyder inte att förskollärarna inte berömde 

barnen spontant utan att barnen hade lärt sig att visa sina kreationer direkt när de var klara. 

Annars fanns risken att de inte skulle få tillkännagivande eller att barnen själva glömde av det. 

Forsberg Ahlcrona (2009, ss. 52-56) menar att beröm är en form av belöning som främjar 

barnens självkänsla. Barnen ville få beröm från de vuxna eftersom det visade att de hade gjort 

något bra som de tyckte om. På så vis stärktes barnens självkänsla samtidigt som de kunde få 

respons på vad de hade gjort. Ofta ställde pedagogerna några följdfrågor till barnen efter 

berömmet vilket gjorde att de fick tänka till och få nya idéer (Bredmar 2014, ss. 213-217). På 

det viset kunde pedagogerna se vilka nya tankar och idéer barnen fick. Förskollärarna ville 

med detta att berömmet skulle vara något mer än bara en klapp på axeln. Avsikten var att 

barnen skulle fortsätta utvecklas genom att tänka vidare själva och försöka sig på nya saker.  

 

Citaten från resultatet visar att pedagogerna försökte använda de könsstereotypiska orden över 

könen. Till exempel använder pedagogen Anders ordet fräck till en tjej när hon visar sin 

klänning. Det här tyder på att förskollärarna är medvetna om att en del ord och begrepp är 

vanligare hos ena eller andra könet och försöker att bryta mot normen. Bengtsson (2013, ss. 

15-18) skriver att normerna sakta ändras med tiden och gör att det som ansågs manligt istället 

blir mer könsneutralt och vise versa. Det här ser vi i undersökningen då pedagogerna 

medvetet väljer att använda ord som överskrider könsnormen. Genom att använda berömmet 

på det viset bidrar de sakta med att göra samhället mer jämställt då barnen sakta tar till sig 

begreppen. Berömmet används både till att tillkännage barnen och stärka deras självkänsla 
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samtidigt som det är en väg till diskussion med idé växlingar. Genom diskussionerna får 

barnen själva chansen att reflektera och tänka till över saker som de gjort bra eller kanske vill 

ändra. Detta ger även pedagogerna tillfälle att visa intresse och uppmuntra barnen i deras 

tankegångar.   

  

Intresse 

Resultatet från undersökningen visar att förskollärarna visade stort intresse för barnens 

aktiviteter och att skillnaden i kön inte hade större inverkan (Figur 5). Ljudinspelningarna 

visar även att pedagogerna visar intresse för barnens tankegångar och inte bara aktiviteterna i 

sig. Undersökningen visar att pedagogerna visar lika stort intresse för barnen oavsett deras 

kön och försöker därmed att ha en jämställd miljö i förskolan. Hedlin (2011,ss. 19-21) skriver 

att jämställdhet är en del av förskolan värdegrund och att pedagogerna ska sträva efter att göra 

förskolan jämlik då det ingår i uppdraget. Förskollärarnas bemötande i olika situationer och 

deras intresse för barnens tankegångar visar att de har ett medvetet tänkande kring 

jämställdheten i förskolan. Pedagogerna vill att alla barnen ska känna sig trygga och sedda 

och försöker därför tillkännage alla barnen. Genom att lyssna på barnens tankar får 

förskollärarna information och idéer som barnen bär på som de sen i sin tur kan använda i 

verksamheten. Detta gör även att barnen känner sig trygga i verksamheten eftersom de är vana 

vid att de vuxna lyssnar på dem. Det gör att barnen har lättare för att gå till någon av 

pedagogerna om det skulle uppstå en situation de inte klarar av eller om det är något som de 

behöver prata om. Wernersson (2009, ss. 34-38) anser att det är en viktig del av 

jämställdheten att gå ifrån könsstrereotypiska mönster och låta alla barnen vara som de vill. 

En del kan vara att låta en pojke gråta och prata av sig om det är vad han behöver. Detta är 

något som förskollärarna är medvetna om och försöker ha ett förhållningssätt där 

könsöverskridande beteende är tillåtet.  

 

Citaten visar att pedagogerna på förskolan försöker visa intresse för barnens aktiviteter och 

tankegångar på olika sätt som att antingen söka upp barnen i deras lek eller skapa en 

diskussion när de vill ha beröm. Till exempel syns det när Maria undrar varför pojkarna väljer 

att bygga en tågbana under soffan. Barnen undrar om de inte får göra det varpå Maria svarar 

att de får men hon vill veta hur de tänker. Engdahl (2011, ss. 23-27) skriver att det är viktigt 

för barnen att pedagogerna visar sitt intresse för deras tankar och idéer. Anledningen menar 

författaren är för att det utmanar barnens tankeprocesser och stärker deras självkänsla. Maria 

visar på detta i exemplet genom att hon tillåter barnen att bygga under soffan men att hon vill 

veta anledningen. Pojkarna säger att soffan blir en tunnel åt tågen vilket visar på barnens 

inlevelseförmåga.  

 

Svar till barnen 

Under min undersökning såg jag att pedagogerna svarade på barnens bemötande ungefär lika 

mycket oavsett vilket kön de hade (Figur 6). Det var få gånger som de inte bemötte barnen 

eller att barnen fick vänta vilket visas av ljudinspelningarna. Ett exempel när förskollärarna 

inte svarade barnen var när Maria stod och samtalade med Ander. Flickan som ville ha 

trolldeg väntade och när Maria var klar bad hon om ursäkt och frågade vad flickan ville. 

Bygdeson-Larsson (2010, ss. 141-142) beskriver att förskollärarna inte alltid har tid att 

bemöta barnen direkt vilket kan ses som ett mindre bra förhållningssätt. Citatet visar att 

pedagogen ber om ursäkt och ägnar sedan sin uppmärksamhet åt flickan. Det här menar 

Bygdeson-Larsson (2010) på är ett bra förhållningssätt och bemötande då flickan fick en 
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förklaring samtidigt som hennes förfrågan kom fram. På så vis blev bemötandet mellan 

förskolläraren och barnet positivt eftersom pedagogen tog hänsyn till flickans intresse.  

 

När barnen inte blev bemötta berodde det ofta på att förskollärarna var upptagna med något 

annat och hade svårt att svara barnen i de tillfällena. Barnen valde då att antingen vänta på att 

pedagogen var klar eller gå till någon annan med sin fråga. Detta visar att barnen var 

medvetna om att deras ärende inte alltid kunde bemötas direkt eftersom förskolläraren barnet 

vänt sig till var upptagen. Samtidigt var pedagogerna noga med att be om ursäkt och förklara 

varför de inte kunde bemöta barnet vid tillfället. Johansson (2016, ss. 20-26) skriver att det är 

viktigt att de vuxna i förskolan kan se det enskilda barnet både i och utanför gruppen. 

Förskollärarna visar detta genom att bemöta barnen och lyssna på vad de ville efteråt. 

Samtidigt vill de att barnen ska förstå varför de inte alltid kan hjälpa de på direkten och 

förklarar orsaken bakom distraktionen. Barnen är för det mesta förstående om situationen och 

är vana vid att inte allt kan ske på direkten. Pedagogerna valde att stanna kvar vid barnen en 

stund för att se vad det var de skulle göra eller för att få höra på deras tankar. På så vis visade 

pedagogerna att de var närvarande och att barnen fortfarande kunde få hjälp om de behövde. 

Vygotskij (2001, ss. 338) skriver att barnen lär sig i samspelet med förskollärarna. Han menar 

att även om barnen får vänta en stund får de kunskaper om hur vuxenlivet kan se ut. När 

pedagogerna sen är närvarande märker barnen att uppmärksamheten har fokus på barnen 

vilket stärker självkänslan hos barnen.     

 

 

Metoddiskussion 

Med mitt syfte i beräkning valde jag att använda mig av den kvantitativa metoden schematisk 

observation och komplettera den med en kvalitativ metod i ljudinspelningar. Den kvantitativa 

metoden motiveras utifrån Arnqvist (2014, ss. 104-109) som beskriver att schematiska 

observationer kan användas när man ska observera något av kvantitativt värde. Eftersom jag 

undersökte antalet gånger ett visst bemötande förekom valde jag den metoden. Jag valde att 

mäta interaktionen mellan pedagoger och barn utifrån några bemötande former eftersom jag 

ville få fram antalet gånger olika bemötanden uppstod. På det viset ville jag bilda mig en 

uppfattning om hur bemötandet ser ut under dagarna i förskolan. 

 

Den andra metoden som var ljudinspelning infaller i det här fallet under kvalitativ metod då 

citaten från den stärker resultatet från de schematiska observationerna. Fejes och Thornberg 

(2009, ss. 18-19) beskriver att om en metod ska få klassas som kvalitativ måste det gå att få in 

data som bygger på människors interaktion med sin omgivning och mötet med andra 

människor. I ljudinspelningarna fångade jag in interaktionen mellan barnen och pedagogerna. 

Dessa interaktionen gav citat som jag använde för att förtydliga de schematiska 

observationerna med. I citaten visas tydligt en interaktion mellan barnen och pedagogerna och 

sin omgivning vilket gör att ljudinspelningarna kan räknas som kvalitativa.   

 

Schematisk observation 

Problematiken som kunde uppstå under en observation var att det fattades någon pedagog som 

jag kunde undersöka eller att barnen ville ha hjälp med något då ingen förskollärare var 

närvarande. Vid dessa tillfällen löste sig allt genom att jag fick vänta tills någon pedagog var 

närvarande. Rubinstein Reich och Wesén (1986, ss. 8-14) menar att observationer lätt kan bli 

störda eller tvingas avbrytas av någon oberäknelig händelse. I de fallen menar de att det är 

bäst att ta bort den observationen och göra en ny istället. Detta har med etiken att göra och 
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handlar om att ingen som vill ska behöva bli en del av undersökningen (Vetenskapsrådets 

etiska principer 2002, ss. 9-10). Det var vid ett par tillfällen som jag blev tvungen att antingen 

vänta eller avbryta den pågående observationen. Vi ett tillfälle hade jag precis påbörjat en 

observation när pedagogen jag observerade fick lämna rummet. Vid ett annat tillfälle ville 

några barn att jag skulle avbryta min undersökning. Jag gjorde det och då bad de mig att 

bygga en koja åt dem. Barnen ville testa mig om det var sant det jag sagt, nämligen att jag 

skulle avbryta en observation om de ville. När jag hade hjälpt barnen med kojan bad jag de att 

inte be mig avbryta observationen för att jag skulle hjälpa de med kojbygge eller vara med i 

leken. Jag berättade att det skulle kunna försena mitt arbete. Vidare var jag tydlig i 

förklaringen att de fick avbryta om det hände något eller att de inte ville vara med.  

 

Ljudinspelningar 

När det gäller problematiseringen av ljudinspelningar var de desamma som vid schematisk 

observation då de utfördes samtidigt. Däremot var bearbetningen av inspelningarna ett annat 

problem då jag behövde renskriva alla på datorn och fingera namnen innan jag kunde 

analysera resultaten av dem. Vetenskapsrådets etiska principer (2002, s. 7) beskriver att innan 

en undersökning görs måste det finnas medgivande från medverkande eller deras 

vårdnadshavare. Detta gjorde att jag innan undersökningen behövde skicka ett missivbrev 

med tillhörande medgivande blankett till föräldrarna för barnen. Jag frågade även 

pedagogerna om sitt medgivande för att följa alla etiska principer. När jag hade fått tillbaka 

medgivande blanketterna granskade jag vilka barn som fick vara med och upptäckte att det 

var 2-3 stycken barn vars föräldrar hade tackat nej. Det här påverkade inte min undersökning 

så mycket som jag hade trott eftersom förskollärarna hjälpte till genom att placera de barnen i 

rum där jag inte gjorde min undersökning. Jag behövde avbryta observationen en gång då ett 

av barnen ville vara i ett annat rum.    

 

 

Didaktiska konsekvenser 

Under den här delen kommer jag presentera relevant förhållningssätt och arbetssätt under 

arbetet med att skapa en jämställd förskola. Bemötandet mot pojkar och flickor kommer att 

tas upp och hur pedagogerna bör förhålla sig för att göra det jämställd. 

 

 

Förhållningssätt 

När det gäller förhållningssättet är det viktigt att pedagogerna försöker att hålla sig till ett 

professionellt och positivt synsätt där de ser varje enskilt barn både i och utanför gruppen. 

Samtidigt är det viktigt att förskollärarna ser gruppen av barn i sin helhet och försöker bemöta 

den efter de situationer som uppstår Johansson (2016, ss. 20-26). Författaren anser att det är 

den typen av förhållningssätt som hjälper en som förskollärare att se brister eller mönster i 

arbetssättet som går att ändra på. Genom att ha ett sådant förhållningssätt går det att upptäcka 

när pedagogerna går över i mer könsstereotypiska mönster och kan påpeka det till varandra. 

Det är viktigt att tillägga att inte alla mönster orsakade av normer och mönster är av ondo. 

Under mina undersökningar använde sig förskollärarna av överexalterade mönster och gjorde 

dem till teater. Pedagogerna tog på sig en roll som till exempel en arg gumma eller en ledsen 

gubbe. I rollen visade de barnen på ett överdrivet och lekfullt sätt hur det kunde se ut i 

samhället. Ett sådant förhållningssätt är positivt där de kan se barnet och växla sitt bemötande 

efter vad de ser är lämpligt. Edström (2009, ss. 48-50) skriver att den typen av förhållningssätt 
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hjälper pedagogerna i deras arbete med jämställdhet då de klarar av att se brister i varandras 

bemötande. På så vis kan alla i arbetslaget hjälpas åt mot ett gemensamt förhållningssätt där 

alla strävar mot samma mål. Ewing & Taylor (2009) beskriver vikten av att förhållningsättet 

ska hjälpa till att skapa en trygghet hos barnen. Då förskollärarna på avdelningen var positiva 

och deltog i barnens lekar och aktiviteter knöt barnen kontakt med alla pedagogerna på 

avdelningen. På så vis skapade de vuxna en trygg miljö för barnen där de kunde gå till vilken 

av pedagogerna som helst om de behövde berätta något.    

 

Arbetssätt 

Ett verktyg att använda inom arbetslaget för att förbättra bemötandet är enligt Rubinstein 

Reich och Wesén (1986, ss. 8-14) observationer av varandras bemötande mot barnen. Genom 

att turas om att observera varandra och dela med sig av informationen får arbetslaget värdefull 

kunskap om sitt och varandras bemötande gentemot könen i förskolan. De kan upptäcka saker 

i varandras bemötande som de inte själva tänker på och delge det till varandra. På så vis ökar 

deras kunskap och förståelse om sitt eget och varandras bemötande och ökar 

eftertänksamheten. Det sätter krav på att alla går med på metoden och att de kan ta upp både 

positiva och negativa aspekter utan att någon känner sig förolämpad. Ett annat verktyg är 

enligt Rubinstein Reich och Wesén (1986, ss. 32-34) att använda sig av ljudinspelningar. 

Denna metod sätter stora krav på pedagogerna och skapar extra arbete. För det första måste de 

ha medgivande från barnens vårdnadshavare och för det andra måste de renskriva och 

analysera det som de spelar in samt hantera det enligt ett etiskt korrekt sätt där det inte finns 

riska att informationen löper ut. Men om pedagogerna är beredda att ta det extra arbetet kan 

de få information om varandras bemötande i en mer omfattande skala. Jämfört med 

observationer av varandra kräver detta verktyg mer planering och rättssäkerhet.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Hej förskollärare och vårdnadshavare 
 

Jag studerar till förskollärare i Borås och går sista terminen. Som en del av utbildningen ska vi 

skriva ett examensarbete med tillhörande undersökning förankrad till förskolan. Mitt syfte 

med undersökningen är att ta reda på hur förskollärare bemöter barn av olika kön i förskolan.  

Som metod undersökningen kommer jag att observera förskollärarnas bemötande och samspel 

med barnen. Detta kommer att ske genom att jag antecknar vad som sker i samspelet mellan 

parterna. Samtal mellan parterna vill jag också ta med för att få citat som kommer att 

användas i undersökningen. Jag kommer att lägga fokus på förskollärarna vilket innebär att 

inga enskilda barn kommer att vara med i undersökningen. Alla som på något sätt deltar i 

observationen har rätt att avbryta den när de vill. Detta kommer jag att förklara för barn och 

vuxna när jag kommer till förskolan. När arbetet är klart och examinerats kommer det att 

läggas upp på högskolans databas, DiVA. 

Undersökningen följer alla regler och krav om konfidentialitet och sekretess gällande barn, 

förskollärare och område. Alla namn som används kommer att vara fiktiva. Barnen kommer 

inte att få några namn i undersökningen utan enbart anges som pojke eller flicka. 

Varken fotografering eller videoupptagning kommer att användas. Däremot ber jag om 

tillåtelse att använda en diktafon för ljudupptagning då det underlättar i observationerna. Med 

det här brevet följer en medgivande blankett om undersökning för vårdnadshavare.  

Vid frågor får ni gärna kontakta mig. 

Vänliga hälsningar  

Joy Pitkänen     

Tel: xxxxxxxxxxx 

Mail: @student.hb.se 
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Bilaga 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsägelse Uppmuntran Beröm Intresse Tillsägelse Uppmuntran Beröm Intresse

Flickor Pojkar

Observationsschema

Svarar barnen       

Ja      /    Nej

Svarar barnen          

Ja      /    Nej



 

 

Bilaga 3 

 

Tack 

Först av allt vill jag tacka förskollärarna som tillät mig vara på deras avdelning och göra den 

här studien. Jag tackar för deras medverkan eftersom studien och insamlandet av empirin hade 

blivit svårare utan deras omtanke. Dessutom vill jag tacka alla föräldrar som gav sitt 

medgivande för barnen som gjorde studien möjlig. Ett stort tack till barnen vars interaktion med 

pedagogerna gav mig den empirin som behövdes till arbetet. 

 

Jag vill även ägna ett stort tack till min handledare Mary Larner. Utan hennes vägledning och 

tålamod hade det här arbetet inte blivit gjort. Hon har hjälpt mig med förslag på relevant 

litteratur och stärkt mig i mitt skrivande. 

 

Det har under arbetets gång varit svårt och frustrerande på olika vis något som alla som skriver 

kan känna igen sig i. Därför vill jag tacka familj och vänner som har stöttat och pushat mig 

framåt och gett mig energi när det behövts.  

 

Under arbetets gång har jag stött på många prövningar och hinder och därför vill jag ägna ett 

extra tack till alla ovan nämnda personer. Utan er hade undersökningen och detta slutgiltiga 

arbete mot förskollärare inte blivit av. 

 

Tack! 

 

Joy Pitkänen   
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