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Sammanfattning  

  

Inledning  

I dagens samhälle är förskolans verksamhet representerat av en rad olika yrkesgrupper. 

Förskollärare, barnskötare, långtidsvikarier, ateljéristor samt specialpedagoger är ett par 

exempel på de olika grupper, vilka barn och vårdnadshavare möter dagligen. I takt med 

samhällsutvecklingen har framförallt kvinnor fått mer plats i både arbete och samhälle i 

övrigt. Synen på jämställdhet och de normer som råder för flickor och pojkar samt män och 

kvinnor, är omdebatterad. Det finns en rad olika forskare som på ett eller annat sätt beskriver 

de skillnader som synliggör förskolepersonalens bemötande mot pojkar respektive flickor. 

Bemötande kan vara en bidragande faktor att traditionella könsnormer återskapas och befästs 

inom förskolans verksamhet.   

  

Syfte  

Studiens syfte är att undersöka om utbildningsnivån, bland de yrkesgrupper som arbetar i 

förskolans verksamhet, påverkar personalens förhållningssätt till barns fria lek utifrån ett 

genusperspektiv.   

  

Metod  

Då vårt syfte bland annat behandlade förskolepersonalens bemötande, ansåg vi att en 

kvalitativ metod - i form av exempelvis intervjuer, troligvist inte skulle ge oss realistisk bild 

av hur verkligheten i förskolan faktiskt såg ut. Att enbart intervjua personalen ansåg vi kunde 

innebära en “risk” i att de enbart skulle besvara våra frågeställningar med svar de antog vi 

förväntade oss. I form av observationer där vi använder oss av statistik och procentfördelning 

för att få fram ett tydligare resultat blev studien kvantitativ.   

  

Resultat  

Det samband resultatet visade mellan ovanstående yrkesgrupper var att flickor är den grupp 

som får mest hjälp av både förskollärare samt barnskötare. Observationerna visade, även i 

situationer där flickor på eget bevåg bad pedagogen om hjälp, att personalen självmant erbjöd 

flickor mer hjälp än pojkar. Ytterligare ett samband resultatet visat var att både förskollärare 

samt övrig personal hade fler tillsägelser riktade mot pojkar än flickor. Flickor var den grupp 

som ingick i betydligt fler situationer där de uppmuntrades av både barnskötare och övrig 

personal - till skillnad från förskollärare som uppmuntrade pojkar mer. 
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INLEDNING  
I dagens samhälle är förskolans verksamhet representerad av en rad olika yrkesgrupper. 

Förskollärare, barnskötare, långtidsvikarier, ateljéristor samt specialpedagoger är några 

exempel på de olika grupperna, vilket barn och vårdnadshavare möter dagligen. Barn växer upp 

med ensamstående vårdnadshavare eller i en familj där båda vårdnadshavarna arbetar heltid. 

Det här skiljer sig avsevärt i jämförelse med hur det såg ut för ungefär 60 år sedan. Många 

gånger var modern hemma med barnen, vilket innebar att de då inte hade någon kontakt med 

förskolan om det inte var nödvändigt. Det moderna samhälle som vi lever i idag, där både män 

och kvinnor ofta arbetar heltid, avspeglas även i den mängd vistelsetid per barn som förskolans 

verksamhet har. Allt fler barn är inskrivna i någon form av pedagogisk verksamhet och knyter 

kontakt med andra vuxna utöver sina vårdnadshavare, det vill säga personalen i förskolan.  

  

I takt med samhällsutvecklingen har framförallt kvinnor fått mer plats i både arbete och 

samhället i övrigt. Synen på jämställdhet och de normer som råder för flickor och pojkar, 

kvinnor och män är omdebatterad. Det finns en rad olika forskare som på ett eller annat sätt 

beskriver samt synliggör förskolepersonalens skillnader i bemötandet av kön. I den forskning 

som beskrivs nedan nämns det att personalens bemötande skiljer sig åt på grund av samhällets 

normer och egna värderingar. Utöver samhällets påverkan nämns det inga andra faktorer som 

kan tänkas påverka bemötandet, exempelvis personalens utbildningsnivå. De skillnader barnen 

möter från vuxna i förskolans verksamhet, kan resultera i att de traditionella könsnormerna 

fortsätter att befästas både i samhället och inom förskolan.  

  

En forskare som beskriver de skillnader som finns mellan pojkar och flickor är Odelfors (1998, 

ss. 14–15). Hon nämner att det sedan en lång tid tillbaka har existerat könsskillnader i såväl 

skola som förskola. I en studie redogör Odelfors för två olika verksamheter, en deltidsförskola 

och ett daghem. Deltidsförskolan framställs som en strukturerad skolverksamhet där 

pedagogernas lärarroll var “större”, det vill säga mer uttalad, än på daghemmet. På 

deltidsförskolan tydliggörs det i forskningen att pojkar var den grupp som fick mer 

uppmärksamhet, till skillnad från flickor som i sin tur var mer passiva - vilket resulterade i att 

de inte fick lika mycket uppmärksamhet av pedagogerna. I Läroplan för förskolan beskrivs det 

i värdegrunden att:  

  

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

som ställs på dem bidrar till att forma flickor och pojkars uppfattning om 

vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka tradionella 

könsmönster och könsroller.                                    (Lpfö 98. rev 2016, s. 2)  

  

Det som framhålls i läroplanen innebär att personalen i förskolan är i behov av att ha en 

medvetenhet gällande sitt sätt att bemöta barnen, samt att alla barn - oavsett kön - ges samma 

förutsättningar. Det är av stor vikt att individen synliggörs och bemöts utifrån sina personliga 

egenskaper och individuella behov - inte utifrån vilket kön personen anses ha. Att vara en 

närvarande pedagog menar vi handlar om att ta tillvara på barns intressen, ifrågasätta deras 

tankar och idéer på ett nyfiket sätt. Något som i sin tur kan bidra till barns utveckling. Lika 

viktigt som det är att utveckla barns “faktakunskap” - är det att barn får stöd i sitt utforskande, 

utvecklande av könsroller samt sin egen könsidentitet. Med det menar vi att en pedagog behöver 

vara medveten och kritisk till sina egna värderingar och förhållningssätt. Pedagogen ska inte 

styra eller sätta “etikett” på vilket kön barnet ska eller förväntas att ha.  
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Utifrån ovanstående bakgrund samt våra egna erfarenheter, anser vi att all personal i förskolans 

verksamhet bör ha ett gemensamt förhållningssätt mot barnen i förskolan. Särskilt då det 

handlar om kön, genus och barns rätt till att utforska och utveckla en egen könsidentitet. Vi är 

intresserade av att studera om förskolepersonalens utbildningsnivå är en bidragande faktor 

gällande hur de bemöter pojkar och flickor i förskolan. Om det görs skillnad - på vilket sätt 

kommer dessa skillnader till uttryck? Är det så djupt förankrat i vår kultur samt sociala 

relationer att personalens utbildning inte har någon märkbar påverkan?  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med den här studien är att undersöka om utbildningsnivån, bland de yrkesgrupper som 

arbetar i förskolans verksamhet, påverkar personalens bemötande av barn utifrån ett 

genusperspektiv.  

  

Våra forskningsfrågor är följande:  

 

• Finns det något samband mellan personalens bemötande och deras utbildningsnivå när 

det kommer till att bemöta pojkar och flickor i förskolan?  

 

• Om bemötandet skiljer sig åt, på vilket sätt yttrar det sig för respektive yrkesgrupp?  
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CENTRALA BEGREPP 
I kommande stycke följer en förklaring av två olika begrepp som är centrala i den här studien, 

kön och genus. Det här är begrepp som ofta förväxlas då vi människor inte har tillräcklig med 

kunskap om dess betydelse. Vi anser att kön många gånger används i “folkmun” som ett ord 

till att beskriva en annan individ utifrån det kroppsliga - alltså vad personen i fråga antas ha för 

könsorgan. Om personen blir definierad som en individ med snippa, är personen automatiskt 

en flicka - hon är av ett kvinnligt kön. Vi väljer i den här studien att utgå från den betydelse kön 

ofta har i ”folkmun”, genom att vi gör ett antagande i möte med barn. Vad det innebär kommer 

vi diskutera längre ner i följande kapitel. För att begreppen skall komma till användning i sin 

rätta kontext, är det av stor vikt att ha rätt kunskap angående begreppens innebörd samt dess 

betydelse.  

  

Odelfors (1998, s. 10) nämner att kön är det begrepp som används för att beskriva det biologiska 

hos människor. Som utgångspunkt använder hon sig av de “biologiska kriterierna”, vilket syftar 

på de utformningar kroppens könsorgan har. Till skillnad från kön, är genus något som skapas 

i en social praktik. Odelfors beskriver vidare i sin artikel att det är i samspel mellan barn och 

personal det synliggörs hur genus kommer till uttryck och vuxnas bemötande mot pojkar och 

flickor tydliggörs. Även Tallberg beskriver att begreppet genus är något förändringsbart. 

Tidigare användes ordet ”könsroller” och samhället ansåg att kön var något mer än bara det 

kroppsliga - det förklarar Tallberg (2002, s. 25) på följande sätt:  

  

Under 1950-talet utvecklades begreppet könsroller som fortfarande används 

i dagligt tal. Rollbegreppet angav att kön var något som var inlärt och som 

alltså var föränderligt. Det var inte bara natur, utan även kultur.   

 

Det ansågs att kön även kunde kopplas till det sociala och kulturella, och utifrån det ändrades 

könsroller slutligen till ordet ”genus”. Under 1970-talet började ordet genus användas i 

forskning och dåtidens forskare kom under den här perioden fram till att genus även handlade 

om makt mellan könen.  

  

Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2018, ss. 3–4, 11) är det av stor vikt att alla barn i 

förskolan ges samma förutsättningar oavsett könstillhörighet. Varje enskild individ skall i 

förskolans verksamhet få möjlighet till nya upplevelser och uppfattning och inte begränsas av 

könsnormer och könsstereotypiska uppfattningar. Förskolans personal ska aktivt arbeta för att 

motverka könsnormer, samt ge alla barn lika stort inflytande i verksamheten oavsett kön.  

  

I vår studie har vi utifrån ovanstående beskrivningarna valt att studera om alla barn behandlas 

likvärdigt i förskolan. För att kunna studera det här har vi kategoriserat barnen utifrån det 

“biologiska könet”, alltså medfödda kroppsliga könsorganet. Utifrån våra egna antaganden har 

vi sorterat in barnen i respektive “könsfack” baserat på namn, klädval och hårlängd - och på så 

sätt tagit ställning till om barnet är en pojke eller flicka. Vi vet egentligen inte vilket kön barnet 

definierar sig som.  

  

Avslutningsvis vill vi tydliggöra att vi i studien kommer att benämna de vuxna i förskolans 

verksamhet som “personal” eller “vuxna” och inte med titeln pedagoger, det med grund i att all 

personal som är verksam i förskolan inte har en pedagogisk utbildning. Dock kommer 

personalen benämnas som “pedagoger” när det kommer till tidigare forskning, det för att vi inte 

vet vilken yrkeskategori de tillhör.  
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YRKESKATEGORIER – ”VILKET ANSVAR VILAR PÅ MINA AXLAR?” 
För att ge en djupare förklaring till valet av gruppering av de yrkeskategorier som arbetar inom 

förskolan, vill vi inleda med att synliggöra hur styrdokumentet, Läroplan för Förskolan, ändrats 

genom tiderna och på vilket sätt yrkesrollernas ansvar samt “status” har förändrats.  

  

På 1980-talet arbetade personalen i förskolan efter ett “pedagogiskt program för förskolan”, 

vilket var utformat av Socialstyrelsen. Kortfattat innebar det att personalen i sitt arbete 

förväntades ha kompetens gällande omsorg samt barns lek (Sheridan, Sandberg & Williams 

2017, ss. 21–22). 1998 gjorde en läroplan för förskolan entré i förskolans verksamhet. Det var 

först i den reviderade versionen från 2010 som förskollärares ansvar i den pedagogiska 

verksamheten fick en tydlig beskrivning. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2018, ss. 5–7) 

beskrivs tydligt förskolans uppdrag gällande grundläggande värden.  

 

Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka 

krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför 

organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt 

prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter 

och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.  

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet 

mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på 

grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. 

   

I värdegrunden beskrivs personalen i förskolan med ordet vuxna, vilket kan definieras som allt 

från vikarier, förskollärare till städpersonal. Att personalen beskrivs med ordet vuxna, kan bidra 

till en tolkning av att all personal i förskolans verksamhet har insikt i styrdokumentet och 

arbetar efter de strävansmål som finns. I Läroplan för förskolan (2018) följer sedan en 

beskrivning av de strävansmål samt vilket ansvar respektive yrkesgrupp har. Här försvinner 

ordet vuxna och yrkeskategorin förskollärare, vilket beskrivs ovan, har nu fått en tydlig roll.  

Sheridan, Sandberg & Williams (2017, s. 24) beskriver att förskollärare är den yrkesgrupp som 

besitter en akademisk utbildning, och har därmed det pedagogiska samt didaktiska ansvaret. 

Det här framgår tydligt i den reviderade läroplanen, då den enda yrkeskategori som får tillskrivit 

sig ett tydligt ansvar är just förskollärare. Vidare beskrivs det att ansvaret är fördelat mellan 

förskolan och arbetslaget. Vilken yrkeskategori som ingår i arbetslaget framgår inte. 

Styrdokumentet är tillskrivet arbetslaget som helhet, de övriga yrkesgrupperna utöver 

förskollärare har inget eget uttalat ansvarsområde.  

  

Eriksson (2014, ss. 2–3) menar i linje med forskarna ovan att ett demokratiskt förhållningssätt 

innebär att arbetslagets arbete skall fungera som en förebild för barnen när det handlar om etik, 

moral, rättvisa, jämställdhet samt rättigheter och skyldigheter. Förskolan är vad Eriksson 

beskriver som en form av “omsorgsrelaterad organisation”, något som är vanligt inom 

kvinnodominerade omsorgsyrken. Vidare lyfter Eriksson att omsorgsrelaterade organisationer 

många gånger har en platt organisationsstruktur - något som synliggörs via de starka 

vänskapsrelationer som ofta råder på dessa arbetsplatser. De här relationerna försvårar och 

bidrar till problem angående på vilket sätt ledarskapet på avdelningen ska utövas.   
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Exempelvis har studier visat att dessa vänskapsrelationer inneburit att förskollärares 

professionella kompetens osynliggjorts, vilket resulterat i en kompetensutjämning i arbetslaget. 

Forskning visar utifrån denna kompetensutjämning att kvalitén på den pedagogiska 

verksamheten därmed har blivit lägre.  

  

För att sammanfatta Läroplan för förskolan (2018) har det tillkommit ytterligare punkter sen 

läroplan 2016, som förtydligar hur flickor och pojkar ska bemötas i förskolan. Hur personalen 

ska bemöta barn i förskolan oberoende av deras biologiska kön framgår inte. Tidigare forskning 

och artiklar lyfter även de viktiga ämnena såsom ledarskap, pedagogiskt ansvar och 

förhållningssätt. Dessa ämnen är inte huvudfokus i vår studie - däremot faktorer, baserat på 

Erikssons artikel, vilket vi väljer att väva in i det avsnitt som rör diskussion.  

  

Med det här som utgångspunkt har vi valt att gruppera alla vuxna som arbetar inom förskolan, 

till enskilda yrkeskategorier. Det syftar i den här studien på de grupper av personal som arbetar 

i förskolans verksamhet. På så sätt skapar vi oss en tydlig översikt i studien samt möjlighet att 

synliggöra om och på vilket sätt bemötandet skiljer sig åt mellan yrkeskategorierna. Vidare 

kommer vi i studiens resultat och i diskussionsdelen att använda oss av den yrkestiteln personen 

i fråga besitter, exempelvis förskollärare. Det gör vi med syfte att förtydliga enskilda händelser 

eller faktorer som kan ha haft en inverkan på resultatet.  

  

Vi har valt att skilja förskolans personal åt och gruppera dem i följande yrkeskategorier:  

  

Pedagoger med högskoleutbildning på mer än 3 år:  

1. Förskollärare  

2. Lärare  

3. Fritidspedagoger/Specialpedagog 

 Personal med övrig utbildning:  

1. Barnskötare  

Personal utan någon utbildning:  

1. Vikarie/Långtidsvikarie  
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TIDIGARE FORSKNING 
I all tidigare forskning som vi tagit del av, vilket förtydligas nedan, beskriver en rad olika 

forskare tydligt att flickor och pojkar bemöts på olika sätt. Personal i förskolans verksamhet gör 

skillnad i sitt bemötande mot barnen utifrån deras kön. Det har bland annat visat sig i att 

personalen omedvetet ställer krav på hur flickor respektive pojkar bör bete sig. Trots att det i 

förskolans styrdokument nämns otaliga gånger om vikten av allas lika värde, ges pojkar och 

flickor fortfarande olika förutsättningar. De här förutsättningarna bidrar till en begränsning för 

vilka handlingar som är tillåtna och inte tillåtna för respektive kön.  

  

Nedan följer en beskrivning av på vilket sätt tidigare forskare använt sig av begreppen kön och 

genus, samt på vilket sätt det synliggjorts i förskolans verksamhet. Beskrivningen av de olika 

forskningarna är till stor del även teoretiskt impregnerade och därmed kommer forskarnas egna 

teoretiska resonemang att lyftas då de har en viss relevans för studien.  

  

Odenbring (2010, ss. 23–24) beskriver att konversationer mellan människor ter sig på olika sätt 

beroende på vilket ämne samtalet handlar om, samt att samtal bidrar till en form av 

personkategorisering. Det innebär att det barn pedagogen samtalar med, får en viss typ av 

personidentifiering och utifrån det en viss typ av samtal/bemötande. Ett exempel på det kan 

vara att en pedagog betraktar ett barn som “störande”, därmed tillskrivs barnet 

personkategoriseringen “störig”. Denna identifiering bidrar till att pedagogen i sitt samtal har 

en hårdare ton än vad som behövs i den pågående situationen. Genom att observera samspelet 

mellan barn och vuxna nämner Odenbring (2010, s. 27) att det är möjligt att analysera på vilket 

sätt olika miljöer påverkar kön och hur det i sin tur etablerar mönster gällande hur 

könskonstruktioner upprätthålls. Odenbring beskriver även att barnen själva är med och skapar 

sin sociala värld. Hon nämner att individen redan som barn påverkas av vilka förväntningar det 

finns gällande beteendet samt egenskaper som de olika könen ”bör ha”. Att kön står som 

representation av vilken status du får, är även det en bidragande orsak till att barn placerar sig 

i det fack, pojke eller flicka, de anser sig tillhöra.  

  

I Odenbrings (2010) studie observerade hon samtal mellan pedagog och barn där pedagogen 

tillrättavisade barnen på olika sätt. Pedagogen tilltalade bland annat barnen vid namn, men även 

genom könskategoriseringar, och skapade därmed också personkategoriseringar. Här valde 

pedagogen att använda sig av ordet “Tarzan” vid en tillrättavisning av en pojke och ordet 

“Fröken” och “Gumman” i en tillrättavisning av en flicka. Pedagogens ordval visade de rådande 

värderingar som gällde i klassrummet. Att både flickan och pojken tilltalades med namnen 

“fröken”, “gumman” och “Tarzan” innebar att de automatiskt placerades in i ett  

“könsfack” och förväntades därmed att bete sig på ett speciellt sätt.  

  

Även Eidevald (2013, ss. 19–20) beskriver kön och genus utifrån tre olika perspektiv. Det första 

perspektivet beskriver kön som naturliga kroppsliga olikheter. Begreppet genus handlar 

däremot om sociala effekter. Det andra perspektivet har en liknande beskrivning, kön är 

biologiskt och genus ses som det kön vi får av sociala sammanhang, alltså förväntningar på vad 

som anses vara kvinnligt och manligt. Det sista och tredje perspektivet innebär att kön och 

genus hänger samman då det inte finns någon konkret skiljelinje på vad som är natur (kropp) 

och kultur (genus). Kroppen är det som tolkas och förstås via olika föreställningar om kön. Det 

perspektivet innebär att Eidevald vill synliggöra hur kön och genus konstrueras socialt samt hur 

vi som individer konstrueras inom kategorierna Kvinna/Man - Flicka/Pojke. Det sistnämnda 

perspektivet kan vi koppla till vår studie och det är den beskrivningen av kön och genus vi 

använder.  
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Tidigare forskare - en koppling till teoretiska utgångspunkter   

Både Odenbring och Eidvald utgår från teorier som liknar varandra. Odenbring har sin 

utgångspunkt i Conells och Thornes könsteoretiska förståelse. Odenbring (2010, s. 18) 

beskriver teorin som ett samspel mellan människors relationer, och att samspelet är beroende 

av personens tidigare erfarenheter gällande vad samhället ser som maskulint och feminint. 

Odenbring definierar precis som teoretikerna Conells och Thornes att kön är både biologiskt 

samt socialt och att dessa två hänger samman. Vidare i sin forskning beskriver hon att kön 

varierar beroende på människors sociala relationer. Kön är förändringsbart och ett begrepp som 

varierar med tiden samt skapas utifrån våra vardagliga relationer.  

  

Eidvald (2009, s. 52) utgår från den feministiska poststrukturalismen - vilket är en teori som 

problematiserar det verbala och hur ord kan ställas mot varandra. Alltså hur det vi säger kan 

uppfattas på olika sätt och sedan få konsekvenser. Likt Odebrings teori som lyfter samhällets 

syn på maskulint samt feminint - är syftet med den feministiska poststrukturalismen att 

uppmärksamma och belysa föreställningar om kön och genus, samt ifrågasätta normer och 

maktordningar som påverkas dessa föreställningar.  

  

Eidevald analyserade i sin studie olika situationer samt pedagogers bemötande av barnen.   Vid 

sammanställning av sina observationer rörande “den fria leken”, kunde Eidevald se att 68 

stycken analyserande situationer, inom olika arbetslag, visade att flickor fick totalt  

257 tillsägelser och pojkar totalt 1231. Med benämningen “den fria leken” syftar Eidevald på 

situationer som sker utöver en medvetet pedagogisk planerad aktivitet, alltså att barnen fritt fick 

välja aktivitet. Vidare i analysprocessen studerade Eidevald på vilket sätt förskollärares 

tillsägelser skiljde sig åt utifrån barnets handling. Resultatet visade att flickor fick tillsägelser 

vilket kunde jämföras med hot, exempelvis att barnet fick lämna rummet om hon inte lyssnade. 

En sådan typ av tillsägelse skulle endast komma att ske en gång mot en pojke. Eidevald gjorde 

flera olika antaganden under analysprocessen och även om det var pojkarna som fick flest 

tillsägelser som grupp, visade det sig att det barn som fick flest enskilda tillsägelser var en flicka 

(Eidevald 2009, s. 95).  

  

Eidevald beskriver vidare i sin forskning att flickan var det barn som oftast var tvungen att 

anpassa sig utifrån två pojkar i gruppens beteende. Flickan hade högre förväntningar från 

pedagogerna, hon förväntades visa mer hänsyn än pojkarna, samt lyssna och uppföra sig. De 

här förväntningarna fanns inte på samma sätt när det kom till pojkarnas beteende. 

Förskollärarna valde också att tillrättavisa flickan när hon slogs men ignorerade pojkarna i 

liknande situationer där de agerade med samma beteende. En av förskolläraren berättade senare 

att hennes förväntningar på flickan var att hon skulle lyssna, men att hon inte hade lika höga 

förväntningar på pojkarna då det var just pojkar. Ett förhållningssätt som det här, beskriver 

Eidevald att framförallt flickor tar med sig vidare in i vuxenvärlden. Flickor lär sig att uppföra 

sig på “rätt” sätt och att inte “gå emot ” lärarna. Det kan vara en bidragande faktor till att flickor 

lyckas väl i skolan då skolan kräver anpassning och “duktighet”. Samtidigt lär sig pojkar att det 

är okej att fortsätta med sitt beteende, oavsett om det är passande eller ej vilket i sin tur leder 

till sämre skolresultat än flickorna (Eidevald 2009, s. 103).  

  

Månsson (2000, s. 31) beskriver likt Eidevald att pedagoger bidrar till skillnad mellan pojkar 

och flickor, då pojkar ses ur ett större individperspektiv. Det visar sig på så sätt att pojkar får 

mer talutrymme, beröm samt hjälp än flickor. Månsson beskriver även att pedagoger behandlar 

barnen olika, ett bemötande som baseras utifrån vad pedagogen själv anser vara pojkigt eller 

flickigt. Pojkars beteende ses oftast som mer accepterat då det i samhället anses ligga i deras 

natur att vara busiga medan flickor bör vara lugna och inte uttrycka sig högljutt.  
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Månsson nämner även i sin forskning att flickor som beter sig ansvarsfullt och självständigt på 

ett “flickigt sätt” uppmuntras. Det resulterar även i att flickor som håller sig nära de vuxna oftast 

ses som klängiga och att de saknar självständighet. Pedagogerna uppmuntrar alltså inte flickor 

till att ta avstånd på samma sätt som pojkar.  

  

Som vi tidigare nämnt i studiens inledning nämner Odelfors (1998, ss.14–15) att personalen i 

daghemmen många gånger består av kvinnor, vilket kan vara en bidragande orsak till att 

personalen oftare har en interaktion med flickorna. Att de båda är av det kvinnliga könet menar 

Odelfors då innebär att de har ett “könsband”, till skillnad från pojkar som är av ett annat kön 

än pedagogen. Pojkarna på daghemmen valde främst att umgås med varandra än med 

pedagogerna - något som bidrog till att pojkarna skapade sig egna könsidentiteter, protesterade 

mer och sågs som mer krävande än flickorna. Odelfors beskriver att det kan skapa 

konsekvenser, pedagogens bemötande mot pojkar och flickor innebär att de ges olika 

förutsättningar. Det här kan visa sig i barnens sätt att problematisera och anpassa sina strategier 

utifrån ett könsrelaterat sätt. Utifrån det Odelfors beskriver, har vi erfarenhet av att dessa 

skillnader fortfarande sker innanför förskolans väggar.  

  

I Odelfors (1998) jämförelse av deltidsförskolan samt daghemmet, visade det sig att pojkar i 

deltidsförskolans verksamhet ofta distanserade sig och inte befann sig speciellt nära 

pedagogerna. Pojkarna lekte på avstånd medan flickorna var styrande och självständiga. 

Odelfors problematiserar det här, och beskriver att deltidsförskolans strukturerade verksamhet 

leder till att pojkar får starkare självkänsla. Denna självkänsla är ett resultat av att pojkar bemöts 

och uppmuntras fler gånger av pedagogerna än vad flickor gör. Relationen mellan flickor och 

pedagoger svalnar, istället “lär sig” flickorna att vara pedagogen till lags samt följa de regler 

som finns.  

  

Jämförande av utbildningsplaner - Skillnader och likheter  
Baserat på tidigare forskning har vi haft intresse av att undersöka om det finns något samband 

mellan bemötandet av pojkar/flickor och personalens utbildningsnivå. När vi undersökt tidigare 

forskning finns det inget som lyfter utbildningsnivåns betydelse och hur det påverkar 

personalens bemötande. Att det inte finns någon direkt forskning kring ämnet anser vi är 

problem vilket bör åskådliggöras.    

Två forskare som däremot berör ämnet är Tegnér och Heikkilä. I sin avhandling lyfter de den 

problematik som uppstår då personalen bemöter pojkar och flickor på olika sätt. Att bemöta 

barnen olika påverkar deras uppfattningar om vad som är ”kvinnligt” och ”manligt”. Det ställer 

även krav på hur barnen ska förhålla sig till olika situationer samt vad personalen förväntar sig 

av dem. Genom att de redan bemött barnen som antingen pojke eller flicka, bidrar det till en 

begränsning i barnets egen utveckling samt skapande av sin identitet.  Vidare lyfter de vikten 

av att de vuxna ska våga vara kritisk mot sig själv och systematiskt granska samt analysera sina 

egna föreställningar kring kön. Att föra diskussion samt reflektion i arbetslaget bidrar även till 

skapandet av en gemensam helhetssyn samt att alla personalen arbetar utifrån samma grund 

(Tegnér och Heikkilä 2017, ss. 21–25).  

Då det inte finns någon relevant forskning att ta del av, har vi istället jämfört barnskötare och 

förskollärare utbildningsplaner. Det för att se om utbildningarna har några liknande mål som 

lyfter genus, normer eller jämställdhet.   

   

Utbildningsplan för barnskötare (Skolverket u.å) beskriver följande examensmål:  

  
Genom utbildningens betoning på möten mellan människor ska eleverna ges möjlighet att 

reflektera över och diskutera sociala och kulturella frågor  
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Utbildningsplan för förskollärare (Högskolan i Borås 2015) beskriver följande examensmål:  

  
Visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv 

i den pedagogiska verksamheten  

  

I jämförandet av utbildningsplanernas examensmål, ser vi att förskollärarutbildningen har ett 

tydligt framskrivet mål kopplat till jämställdhet. Till skillnad från förskollärarna har 

barnskötarutbildningen inget konkret mål gällande jämställdhet. Det närmsta examensmål vi 

kan koppla samman med jämställdhet är diskussion kring sociala och kulturella frågor.   

  

Vidare i programbeskrivningen av barn och fritidsprogrammet (praktiska gymnasiet  

Kungsbacka 2018) ser vi dock inslag av pedagogiskt bemötande i form av kurserna  

“pedagogik - kommunikation” samt “pedagogik - pedagogiskt ledarskap” vilket vi anser kan 

lyfta ämnen som rör jämställdhet, jämlikhet och genus.  

  

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I det här avsnittet beskrivs två teorier, socialkonstruktivism samt den feministiska 

socialkonstruktivistiska teorin som vår studie har som utgångspunkt i. De två teorierna är 

närbesläktade och liknar därmed varandra till stor del. Det bidrar till att vi i vår studie kan 

koppla dem i relation till varandra samt till stor del luta oss mot båda teorierna. I slutet av 

stycket beskrivs även de begrepp vi kommer att luta oss mot i en senare analys.  

  

Socialkonstruktivistisk teori  
Den första teorin som vår studie grundar sig i är den socialkonstruktivistiska teorin, något som 

Barlebo Wenneberg (2010, ss. 10–14) beskriver som att den kan ses ur fyra olika perspektiv. 

Det första perspektivet, det kritiska, innebär att inte ta det naturliga för givet, utan att man förstår 

att handlingar kan påverkas utav olika faktorer som i sin tur blir på ett visst sätt just där och då.  

Det andra perspektivet, det sociologiska, lyfter vikten av att teoretiskt beskriva hur 

socialiseringen i samhället visar sig i handling. Det tredje perspektivet, kunskapsperspektivet 

beskriver hur vår kunskap om den yttre världen blir socialt konstruerad samt att kunskapen 

struktureras av det språk som vi använder. Till sist, det fjärde och sista perspektivet är den 

ontologiska ståndpunkten, som innebär att den sociala verkligheten skapas genom kunskap och 

vår uppfattning kring hur den sociala verkligheten fungerar.  

  

Med grund i alla fyra perspektiven har vi i vår studie valt att fördjupa oss i den första 

utgångspunkten, det vill säga det kritiska perspektivet. Perspektivet beskriver att något som ses 

som naturligt, exempelvis kroppsspråk, är socialt konstruerat och tar sig uttryck ur de sociala 

omständigheterna. Normer i samhället är en bidragande faktor till bemötandet och det sociala 

påverkar hur bemötandet yttrar sig. Sociala omständigheter kan exempelvis vara miljön, 

barngruppens storlek samt det geografiska området i samhället där pedagogen arbetar 

(mångkulturellt/ej mångkulturellt).  

  

Med stöd av den socialkonstruktivistiska teorin vill vi i vår studie synliggöra om personalens 

bemötande, utifrån barnets biologiska kön, kan kopplas till det kritiska perspektivet. Alltså om 

bemötande av barnen baseras på vad som anses vara ett “naturligt” bemötande utifrån barnets 

kön, alltså om pedagogen antar att barnet är en pojke eller flicka.  
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Feministisk socialkonstruktivism  
För att kunna undersöka skillnader i personalens bemötande mot pojkar och flickor i vår studie 

- är vi i behov av att lyfta begreppet genus. Genom att utgå från den feministiska 

socialkonstruktivistiska teorin - utgår vi från en teori som beskriver vikten av att skilja det 

sociokulturella könet genus från det biologiska könet. Lykke (2009, ss. 60–64) beskriver att 

en sociokulturell könsidentitet inte grundas i det biologiska könet. Könsidentiteten är en social 

konstruktion vilket skapas eller “görs” i vardagen i interaktion med andra människor. Judith 

Butler, en framstående teoretiker från USA, beskriver detta som “Doing Gender” (“göra kön”), 

vilket handlar om att upprepade talhandlingar för en individ in i en könsidentitet där individen 

sedan blir ett könssubjekt. Talhandlingar innebär att ett ord utlöser en handling, det är först när 

ordet uttalas. På lång sikt menar Butler att varaktiga upprepningar neutraliserar normer om kön. 

Vad som är rätt eller fel, naturligt eller onaturligt.  

  

Även den socialkonstruktivistiska teorin där Barlebo Wenneberg (2010, s.58) nämner att det 

som ses som naturligt, ofta har en komplicerad social dold påverkan, vilket innebär att du som 

individ kan omedvetet vara påverkad av samhällets normer och därmed omedvetet placera barn 

i pojke respektive flickfack.  

  

Utifrån Lykkes (2009) beskrivning av den feministiska teorin kan vi nedan ge ett exempel på 

hur det kan yttra sig i praktiken och hu den kommer till användning i just vår studie.   

  

Exempel  

Olle, har skapat sig könsidentiteten pojke, vilket grundar sig i att personalen definierar honom 

som “könet” pojke. Det här yttrar sig i att Olle enbart tilltalas på ett sätt som normaliserar hans 

egen förståelse om kön. Olle uppmuntras i situationer där han kastar boll inomhus, till skillnad 

från Olivia som enbart får tillsägelser i samma situation. Personalens talhandlingar är 

kontinuerliga och återkommande i liknande situationer i den dagliga verksamheten. Det 

resulterar i att Olle skapat en normaliserad norm med en tolkning av att det är okej för pojkar 

att kasta boll inomhus men inte för flickor.  

  

Som vi beskrivit ovan är vi i behov av att lyfta begreppet genus för att kunna synliggöra de 

skillnader som kan finnas i personalens bemötande mot pojkar respektive flickor. Den 

feministiska socialkonstruktivistiska teorin förklarar hur könsidentiteter kan formas i förskolans 

verksamhet i interaktioner mellan barn och vuxna. En utmaning här kan vara att personalen gör 

ett antagande om att barnet är en pojke eller flicka. Andra teoretiska begrepp vi utgår ifrån är 

“kön”, “personkategorisering”, “doing-gender”, “normer” och “jämställdhet”. Detta utgår från 

att vi anser att samtliga begrepp kan kopplas samman då det innebär att en person tillskrivs ett 

kön och genom detta placeras individen i ett omedvetet “könsfack”.  
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METOD 
I följande avsnitt beskriver vi de redskap och den metod vi använt oss av för att genomföra våra 

observationer samt hur vi samlat in data. Vi redogör även för vårt tillvägagångssätt när det 

kommer till urval, genomförandet av studien samt de etiska överväganden vi tagit ställning till. 

Vi är medvetna om att vi som observatörer, i observationerna, har vissa begränsningar. Dessa 

begränsningar är exempelvis att vi är kvinnor, blivande förskollärare samt att vi har svenskt 

ursprung. På så sätt kan vi aldrig vara helt objektiva. Med hjälp av ovanstående teorier kan vi 

genomföra observationerna med en öppenhet kring de situationer vi möter. Det innebär att vi 

är införstådda med att personalens bemötande mot barnen i verksamheten inte kan eller ska 

tolkas som något representativt för allt bemötande. Det är av stor vikt att vi har med en förståelse 

att bemötandet ska ses med kritiska ögon och förstå att ett flertal faktorer kan finnas som grund 

i deras bemötande.  

  

Vi ansåg att en kvantitativ studie var mest lämpad som metod i genomförandet av vår studie. 

Då vårt syfte handlar om förskolepersonalens bemötande, ansåg vi att en kvalitativ metod - i 

form av exempelvis intervjuer, inte kunde oss en realistisk bild av hur verkligheten i förskolans 

verksamhet faktiskt såg ut. Att enbart intervjua personalen ansåg vi kunde innebära en “risk” i 

att de kunde ge oss de svar de förmodade var det “rätta”. En kvantitativ metod, där vi utgår från 

strukturerade kategorier som observeras, innebär att vi befinner oss i den miljö där våra 

observationer utspelas och är på så sätt nära de frågeställningar vi har för avsikt att undersöka 

och få svar på. Observationer kan användas både i kvalitativa och kvantitativa studier, då vi i 

vårt resultat väljer att ta hjälp av statistik och procentfördelning innebär det att vår metod är 

kvantitativ.  

  

I de fall du som forskare både har siffermaterial (kvantitativ) samt någon form av intervju 

(kvalitativ) innebär det att du både kommer på djupet samt kan få en djupare bredd på resultatet 

(Bringsrud Fekjær 2016, s.14). Vår studies datamaterial är främst av en kvantitativ metod, 

däremot valde vi att avsluta med ett kompletterande informellt samtal, där vi pratade med 

personalen om vad de ansåg att deras roll som vuxna var i den “fria verksamheten”. Personalens 

svar är inget som tas med i beräkningen i studiens resultat. Däremot ansåg vi att vi efter våra 

observationer kunde sätta deras egna tankar i relation till bemötandet. Alltså att personalens 

egna tankar om “deras roll i den fria aktiviteten” avspeglar deras bemötande av barnen. Även 

om det inte är handlingen som är i fokus vill vi skapa en möjlig förståelse och en helhet av vad 

som kan vara en utlösande faktor för bemötandet - och om svaren kan kopplas samman med 

resultatet av observationerna.  

  

Metod – en kombination av kvalitativ design och kvantitativ analysprocess  
En kvantitativ metod innebär att vi som forskare behövde få tillgång till många förskolor - alltså 

en stor kvantitet. Nedan följer beskrivning av de faktorer som tagits med i vårt urval, 

exempelvis kommuner, åldersgrupp samt antal. Vi beskriver även på vilket sätt vi genomfört 

våra observationer.  

  

Christoffersen och Johanessen (2015, ss.66–68) beskriver att observation är en lämplig metod 

då du som forskare befinner dig i den fysiska miljön samt har direkt tillgång till det fokusområde 

din studie skall fokusera på. Observation är en deduktiv metod vilket innebär att generella 

påståenden testas med hjälp av insamlad empiri/data. I vår studie kan det exemplifieras på 

följande sätt: Utifrån tidigare forskning är det generella påståendet att personalen har ett mer 

tillåtande bemötande mot pojkar - vilket kan tolkas som att pojkar får mindre tillsägelser än 

flickor. Observation används i det här fallet som en interaktion mellan teorin samt det 
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observerande i praktiken. Den teori vi utgår från används deduktivt för att få fram struktur - 

alltså blir vår problemställning (påstående) ifrågasatt med hjälp av vårt insamlade datamaterial.  

  

Vidare beskriver Christoffersen & Johannesen (2015, s.77) fördelen med en strukturerad 

observation - något som innebär att du som forskare observerar utifrån exempelvis ett färdigt 

schema. I vår studie använder vi oss av ett schematiskt observationsschema, det bidrar till att 

vi på ett enklare sätt kan bilda oss en helhet. Anteckningar sker med symboler under redan 

förbestämda kategorier, något som i sin tur bidrar till en snabbare avkodning av situationer som 

är relevanta för det syfte vi vill besvara i vår studie. Utifrån Chrisoffersen & Johannesens 

beskrivning av en kvantitativ metod, menar vi att vår studie ingår i en kvantitativ metod. Dock 

väljer vi i vår studie att benämna det som en kvantitativ analysprocess. Att metoden inte 

benämns enbart som “kvantitativ metod”, beror på att vi inte har studerat tillräckligt stora 

grupper, kvantitet, för att kunna generalisera vårt resultat.  

  

Då vi har valt att fokusera på förskolepersonalens bemötande under “fri aktivitet”, ska 

observationen ske under just fri aktivitet i verksamheten och inte en pedagogiskt planerad 

aktivitet. Att individerna som observeras befinner sig i sin “naturliga miljö”, bidrar till större 

sannolikhet att de har samma beteende som vanligt. I vår studie syftar den “naturliga miljön” 

till den miljö som barnen befinner sig i inomhus, det vill säga deras avdelning. Avdelningen 

består ofta av olika “rum” som inbjuder till olika former av lek, exempelvis byggrum, ateljé, 

samt “lägenheter”. Det rum som beskrivs som en “lägenhet” är ett rum uppbyggt som hemmiljö 

- dockvrå, kök, bord/stolar, men kan även innehålla en affär. Rollek är den typ av lek som ofta 

tar form i dessa rum. Observationerna är inte avgränsade till enbart ett rum, utan är flytande 

mellan samtliga rum som existerar på avdelningen - vi menar att det här kan bidra till fler 

situationer, jämfört med om vi enbart är i samma rum hela tiden.  

  

En individs kön (biologiskt kön) är grunden för de normer och förväntningar gällande det 

beteende som individen förväntas att ha, alltså genus. Personalens bemötande mot pojkar och 

flickor, synliggörs främst under de situationer (handlingar) som sker mellan barn-barn samt 

barn-pedagog i förskolans verksamhet. I vår studie är det inte handlingen som är i fokus - men 

för att skapa en förståelse till varför personalen har ett visst bemötande är det av stor vikt att få 

en helhet av vad som kan vara en utlösande faktor för bemötandet - alltså en handling.  

  

Christoffersen och Johannessen (2015, s. 68) beskriver att den interaktiva kontexten innebär att 

du som forskare observerar de handlingar som sker i miljön, exempelvis en individs 

kroppsspråk eller det verbala som sägs. Vi har valt att använda oss av interaktiv kontext i vår 

studie, men avgränsat oss till enbart de talhandlingar som sker mellan pedagog och barn. Därför 

väljer vi att inte lägga fokus på pedagogens kroppsspråk.  

  

Då vi som forskare genomför våra observationer enskilt i olika verksamheter, innebär det att vi 

är i behov av att göra exakt samma tolkning av en pedagogs kroppsspråk för att studiens resultat 

skall få reliabilitet. Det här innebär en reliabilitet vi inte kan garantera - då vi som individer gör 

tolkningar av andra människors kroppsspråk baserat på våra egna erfarenheter, referensramar 

samt värderingar. Här handlar det om olika gradskillnader, alltså att något som en av oss anser 

vara “vänligt” kan den andra anse vara “lamt”.  
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URVAL 
Att göra vår studie med alla förskolor i hela södra Sverige var inte genomförbart baserat på den 

tidsram vi hade - vi var tvungna att begränsa oss och göra ett urval. Vi mailade ut förfrågningar 

samt informationsbrev till förskolechefer på ca 30–35 förskolor i tre olika kommuner i södra 

Sverige. Vår första tanke var att enbart befinna oss i två kommuner, men då återkopplingen inte 

var så stor hos de tillfrågade förskolorna, ansåg vi att vi behövde utöka vårt geografiska område.  

  

I vårt geografiska urval ville vi nå ut till förskolor både på landsbygd samt i tätort, då vi var 

intresserade av att undersöka om förskolans placering hade någon betydelse för vilka 

yrkesgrupper som arbetade där. Alltså om pedagoger med högskoleutbildning fler gånger valt 

att arbeta i en viss del av kommunen. I kommun A fick vi återkoppling från totalt sett fler 

förskolor än både kommun B och kommun C, där svarsfrekvensen överlag var låg. Det hela 

slutade i totalt fem förskolor, 11 förskollärare, 5 barnskötare och 3 övrig personal. När det kom 

till barnantalet blev resultatet 61 barn, 27 flickor och 34 pojkar.  

  

Observationerna som vi genomför för att besvara vårt syfte, har enbart förskolepersonalens 

bemötande som huvudfokus. Vi har inget fokus på varken den fysiska handlingen eller det 

verbala som barnet uttrycker. Observationsschemat består av sju olika förbestämda situationer:  

  

1. Tillsägelser  
2. Uppmuntrande  
3. Inte Uppmuntrande  
4. Hjälpande  
5. Ej hjälpande  
6. Tröstande  
7. Ej tröstande  
  
Dessa situationer grundar sig i våra egna erfarenheter och vi menar att både situationerna samt 

ordvalen/talhandling är vanligt förekommande hos personalen i förskolans verksamhet. 

Bemötande i form av talhandlingar, som tillhör respektive kategori, beskrivs nedan i det 

observationsschema som exemplifieras under de avsnitt som beskriver “genomförandet” av 

observationen.  

  

Urvalet av den ålder på barngrupp som vi var intresserade av att observera föll på barn i åldern 

3–5 år. Urvalet har vi baserat på egna erfarenheter, där det hos yngre barn i åldern 1–2 år per 

automatik görs fler tillsägelser. En grund till det är då yngre barn, som ännu ej har utvecklat ett 

verbalt språk, handlar mer med kroppen.  

  

Exempel  

En 2-årig flicka har inte utvecklat ett verbalt språk, under en lekstund är flickan intresserad av 

att låna en bil av en kompis. Då flickan inte med ord kan fråga om hon får lov att låna bilen, 

väljer flickan att fysiskt med kroppen putta det andra barnet i hopp om att få kontakt. En 

pedagog som enbart ser knuffen, ger automatiskt en tillsägelse till flickan: “sluta puttas”. I en 

äldre barngrupp, där barnen är i åldern 3–5 år, menar vi att det är fler variationer på de verbala 

interaktioner/talhandlingar som sker mellan barn och vuxna.  
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GENOMFÖRANDE  
Observationerna genomfördes i tre olika kommuner. Vi valde att dela upp observationerna 

utifrån den respons vi fått från förskolorna. Det blev sammanlagt sex stycken observationer i 

tre olika kommuner. Vi fick överväga både för- och nackdelar som enskilda observationer 

kunde innebära för vår studie. Enskilda observationer ansåg vi kunde bidra till att vi eventuellt 

kunde nå ut till fler förskolor, alltså en större kvantitet. En kvantitet som slutligen inte blev så 

stor på grund av låg svarsfrekvens. Fördelen med observation var att analysen kunde 

genomföras på ett smidigt sätt, det då vi använt oss av ett observationsschema. En nackdel vi 

såg i att genomföra enskilda observationer innebar att vi kunde gå miste om situationer, då vi 

var enbart en observatör under varje observation. Varje observation genomfördes i ca två 

timmar och avslutningsvis valde vi att ha ett informellt samtal med en pedagog i arbetslaget. 

Där diskuterade vi begreppet “fri aktivitet”, vad fri aktivitet innebar för barnen, samt vad 

personalen ansåg att deras egen roll under dessa aktiviteter var.   

  

Anledningen till att vi kompletterade med ett samtal var att vi ville undersöka om personalens 

förhållningssätt avspeglade deras bemötande mot pojkar respektive flickor i den fria aktiviteten.  

  

För att få en bättre struktur i våra observationer samt förtydliga vårt syfte började vi med att 

skapa ett systematiskt observationsschema (bilaga 4). Då studiens syfte var att undersöka om 

personalens utbildningsnivå påverkade deras bemötande mot pojkar respektive flickor, har vi 

valt att färgkoda vårt observationsschema samt dela in de olika yrkeskategorierna var för sig. 

Detta för att lättare kunna analysera och bearbeta vårt material. För att veta vilken yrkeskategori 

personalen tillhörde valde vi att fråga dem på plats.   

  

När vi gjort vårt urval och utformat vårt observationsschema, skickades informationsbrev via 

mail ut till respektive förskolechef (se bilaga) mailet förklarade vi vilka vi var, vilken högskola 

vi studerade vid samt vad vårt syfte med studien var. Vidare i informationsbrevet följde en 

djupare förklaring av studiens syfte och avslutades med en förfrågan om förskolan ville delta. 

När vi sedan fått samtycke av förskolechefen åkte vi till respektive förskola för att lämna ut 

samtyckesblanketter, både till personalen som skulle observeras samt till barnens 

vårdnadshavare. Även om barnen inte är huvudfokus i denna studie, befinner de sig i 

verksamheten och i interaktion med de vuxna som vi har för avsikt att observera.  

  

Det viktiga här var att observationerna genomfördes när barnen på förskolan hade “fri aktivitet”, 

därmed bokades det in en bestämd tid på respektive förskola. Vårt observationsschema såg ut 

på följande sätt:  
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Observationsschema- mall  

  

Personalens bemötande  Förskollärare  Barnskötare  Övrig personal  

  Flickor  Pojkar  Flickor  Pojkar  Flickor  Pojkar  

Tillsägelser  
Stopp, sluta göra på det sättet. Nu 

plockar du undan. Nej, Nu gör du det.  

            

Uppmaningar  
Kan du vara snäll att, Kan du hjälpa mig 

med  

            

Uppmuntran  
Vad bra att du, Titta vad du kan, Kan du 

visa din kompis .. Klart du får leka med 

det.  

            

Hjälpande  
Vill du ha hjälp, Jag kan hjälpa dig, Vill 

du jag ska visa dig  

            

Ej hjälpande  
Prova du själv, fråga en kompis,  
jag har inte tid just nu du kan själv  

            

Tröstande  
hur gick det, kom här får jag titta  

            

Ej Tröstande  
hur gick det, kom här får jag titta  
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När det kommer till fördelningen av arbetet har vi delat upp observationerna utifrån närhet till 

staden där observationerna genomfördes. Andra delar under arbetets gång, som exempelvis 

läsning av tidigare forskning, litteratur, utskrifter och skrivande har fördelats lika.   

  

ETIK   
Enligt God forskningssed (Vetenskapsrådet 2017, s. 12) finns det en rad olika riktlinjer vi bör 

förhålla oss till för att studien skall vara forskningsetiskt riktig. Det består av fyra krav: 

informationskrav, samtyckeskravet, konfidentitalitetskravet och nyttjandekravet. Dels hur 

informationen hanteras men även på vilket sätt individerna blir behandlade. Utbildningsnivå 

kan för många vara ett känsligt ämne samt en komplex situation - där vissa individer kan se sig 

själva som “mindre värda” om de exempelvis har avsaknad av en högskoleutbildning. Vi 

informerade personalen om att vi inte skulle värdera deras bemötande på något sätt, utan att vi 

istället valt att se samband och förhålla oss till dem på ett kritiskt sätt, att se det som kan 

uppfattas “naturligt”. För att inte peka ut de olika yrkesgrupperna samt de olika situationerna 

de kunde medverka i, valde vi att inte visa observationsschemat för personalen vi använt oss 

av. Nedan följer en förklaring över de etiska ställningstaganden vi gjort i samband med vår 

studie. Validitet är en punkt som berör etiska ställningstaganden och som diskuteras vidare 

under analysen.  

  

Informationskravet  
Informationskravet handlar om att informera de personer som ska delta i studien. Det gjorde vi 

genom att vi skickade ut ett informationsbrev till förskolechef, personalen samt till 

vårdnadshavare då deras barn förekommer i observationerna. Brevet informerade de berörda 

parterna om studiens upplägg samt syftet. De blev även informerade om att personalen var 

studiens fokus, men att någon situation eventuellt behövdes förtydligas i rapporten. Då studien 

handlar om att observera personalens bemötande av barn, förekommer det därmed situationer 

där barn medverkar. När vi lämnade ut informationen valde vi att enbart nämna att vi skulle 

observera de vuxna och deras förhållningssätt. Det här utgick från att personalen inte skulle bli 

påverkade och ändra på sitt bemötande när det kom till att möta pojkar och flickor, utan agera 

naturligt.  

  

Samtyckeskravet  
Då barnen som berörs av studien är under 18 år behöver vi som observatörer ha 

vårdnadshavarnas samtycke. Tillsammans med informationsbrevet fanns en blankett där 

vårdnadshavarna kunde skriva under, viktigt var här att vi lämnade dubbla lappar till de barn 

med skilda vårdnadshavare, då vi behöver samtycke från båda parter (se bilaga). Det räckte 

alltså inte bara med att en förälder skrev under ett godkännande. Viktigt är här också att upplysa 

både barn, föräldrar och förskolans personal att medverkan i studien är frivillig och att de 

därmed kan avsluta sitt deltagande i observationerna utan att behöva uppge en orsak. De barn 

samt personal som tackat nej/inte lämnat in blanketten ingår inte i observationerna.  

  
Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  
Förskolans personal (samt barnen om de förekommer i exempel) kommer antingen att få fiktiva 

namn eller bara benämnas som flicka och pojke, detta för att identiteterna ej ska kunna urskiljas. 

Namn på förskolor samt personal som arbetar där är fiktiva. I studien kommer utbildningsnivå 

urskiljas på så sätt att de kommer benämnas med respektive yrkestitel - förskollärare, 

barnskötare etc. Däremot framgår det inte hur antalet av yrkesgrupperna är fördelade på de 

förskolor som ingår i studien, utan enbart det totala resultatet. Nyttjandekravet fastställs på så 

sätt att personerna i studien har fått information om att det insamlade datamaterialet enbart 
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används till en analys. Analysen av observationerna samt det materialet är det enbart vi som 

forskare som har tillgång till.  

  

Under våra observationer har etiska dilemman uppkommit, exempelvis har det uppstått 

situationer där ett barn antingen fått skuld för något de inte gjort, det då personalen inte varit 

delaktiga. Här har vi kunnat se att personalen har fallit i gropen för att personkategorisera, alltså 

att ett barn fått en tillsägelse grundat i att pedagogen redan har en förutfattad mening om hur 

barnet brukar bete sig. Det här har gjort att vi som observatörer har” hamnat i kläm” då vi valt 

att inte ingripa. Anledningen till är att det har varit just situationerna som ingår i våra 

observationer, i samband med pedagogens bemötande.   

  

Reliabilitet  
Christofferssen och Johannessen (2015, s. 21) nämner att reliabilitet innebär hur noggrann samt 

exakt undersökningens data är. En studies reliabilitet innebär även hur tillförlitlig det insamlade 

datamaterialet är. Det är baserat på vilken data som används, sättet som data samlades in på 

samt hur den sedan bearbetas. Vi har med oss en förståelse att vi som vi observatörer kan 

komma att påverka både personal och barngrupp. Det här kommer till viss del påverka de 

analyser vi gör, eftersom vi inte kan lösgöra oss helt från vår förförståelse, även om ambitionen 

finns att göra det i så stor utsträckning som möjligt. Hur kan vi då se till att vår studie är 

trovärdig. Genom vårt metodval får vi ett resultat som inte går att påverka på samma sätt som i 

en intervju, alltså en form av “hårdfakta”. Det är inte lika enkelt att ändra på sina handlingar då 

de oftast är omedvetna så som man kan ändra sina svar i en intervju. Det leder till att vi kan få 

fram en tillförlitlighet och ett tydligt resultat över personalens bemötande.  

  

ANALYS/BEARBETNING 
Bearbetning av våra observationer innebär att insamlad data tolkas. Det analysarbete vi gör av 

observationerna innebär att dess resultat sedan kan sättas i relation till vårt syfte (Backman 

2008, s. 31). Vår datainsamling (empiriinsamling) är genomförd med hjälp av ett 

observationsschema. Schemat innehöll sju olika situationer, där varje situation i förskolan 

registrerades med en markering ï respektive kolumn, den innehöll också tre olika kategorier av 

yrkesgrupper - förskollärare, barnskötare samt övrig personal. Då syftet med studien är att 

undersöka förskolepersonalens bemötande av pojkar respektive flickor - menar vi att 

observationsschemat har hög reliabilitet då det enbart belyser de situationer som kan kopplas 

till syftet.    

I inledningen av analysprocessen började vi med att gemensamt avkoda våra 

observationsscheman  

- vår insamlade data, där vi sammanställde varje enskild kategori. Det gav oss ett resultat och 

tydliggjorde hur många situationer det totalt sett var per kategori (på respektive förskola). Då 

de fem observationer som ingår i studien är ett begränsat material, har de ändå kunnat bidra till 

att få fram ett resultat. Då våra resultat inte är av så stor kvantitet har vi valt att använda oss av 

en kvantitativ analysprocess, genom att både redogöra det totala antalet deltagare samt räkna 

om resultatet till procent. Vi menar att en procentindelning bidrar till ett relevant förtydligande 

av hur situationerna är fördelade mellan respektive kön i förskolan - vilket i denna observation 

är pojkar och flickor.  

  

Om “datas validitet” ifrågasätts, innebär det att du som forskare skall kunna visa hur relevant 

ditt datamaterial är för din studie (Christofferssen & Johannessen 2015, s. 22). För att ge vår 

studie en hög validitet, samt att resultaten i våra observationer skulle vara relevanta för studiens 

syfte - ansåg vi att vi var i behov av att räkna ut hur många procent en situation symboliserade. 
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Resultatet av en situation togs sedan multiplicerat med hur många pojkar/flickor som varit 

delaktiga i den specifika situationen.  

  

Exempel av procentuträkning av de kodade kategorierna: Tillsägelser: Totalt 14 stycken 

tillsägelser = 100%  

100/14 = 7,14 % (en tillsägelse/situation motsvarar 7,14 %) 7,14 x 5 = 35,7 % (Fem motsvarar 

antal barn i vald kategori, fem pojkar alternativt fem flickor).  

  

Ovanstående beräkningar innebar att resultatets sammanställning blev enklare att tyda, och det 

gav oss observatörer en tydlig översikt av om / på vilket sätt bemötandet skiljde sig åt mellan 

de olika yrkesgrupperna.  

  

RESULTAT 
Under det här avsnittet kommer vi att redovisa vårt resultat av observationerna. Resultaten är 

uppdelade kring varje enskild situation där vi beskriver hur de sju situationerna har yttrat sig. I 

presentationen av resultatet kommer tidigare forskning även kopplas samman, det för att 

fördjupa vår analys. I nästa kapitel, diskussion, följer en resultatdiskussion.   

  

I resultatet förekommer även exempel vilket beskriver två olika situationer som vi tagit del av 

under våra observationer. Syftet med dessa exempel är att synliggöra den tydliga skillnad det 

är på pedagogens bemötande mot barn av olika kön. I situationen beskrivs de handlingar som 

barn och personal utför. Att handlingarna nämns utgår från att du som läsare skall få en helhet 

samt bakgrund för den skillnad på bemötande som barn av respektive kön får av personalen i 

samma situation.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



19 

 

Resultat av observationerna   

  

Personalens bemötande  
Förskollärare 11 st  

Barnskötare  
5 st  

Övrig personal  
3 st  

Antal Flickor: 27, Pojkar: 34. Totalt: 61  Flickor  Pojkar  Flickor  Pojkar  Flickor  Pojkar  

Tillsägelser  
Stopp, sluta göra på det sättet. Nu plockar du 

undan. Nej, Nu gör du det.  

30%  70%  55%  45%  20%  80%  

Uppmaningar  
Kan du vara snäll att, Kan du hjälpa mig med  

50%  50%  61%  39%  46%  54%  

Uppmuntran  
Vad bra att du, Titta vad du kan, Kan du visa 

din kompis. Klart du får leka med det.  

44%  56%  69%  31%  74%  26%  

Hjälpande  
Vill du ha hjälp, Jag kan hjälpa dig, Vill du 

jag ska visa dig  

63%  37%  67%  33%  0%  100%  

Ej hjälpande  
Prova du själv, fråga en kompis, jag har inte 

tid just nu du kan själv  

38%  62%  54%  46%  -  -  

Tröstande  
hur gick det, kom här får jag titta  

50%  50%  75%  25%  -  -  

Ej Tröstande  
hur gick det, kom här får jag titta  

0%  100%  -  -  -  -  

  

  

Förskolepersonalens bemötande utifrån observationsschema  
Observationsschemat visar sju olika situationer, personalens utbildningsnivå samt hur många 

barn respektive personal som ingår i vår studie. Vi har valt att analysera och tematisera utifrån 

situationer och inte utifrån yrkestitel - det här för att kunna jämföra vårt resultat med tidigare 

forskning. Varken Odenbring, Eidvald eller Månsson tar upp vilken utbildning personalen har, 

det enda som framgår är att de är förskollärare. Däremot nämner alla forskare någon form av 

de situationer, vilket även vi synliggör i våra observationer - exempelvis tillrättavisning.  

  

Nedan beskriver vi de sju olika situationerna och dess resultat. Vi har valt att beskriva dem var 

för sig, förutom de situationer som liknar varandra eller kan ställas emot varandra, de beskrivs 

tillsammans. Under varje kategori kan vi se att bemötandet skiljer sig åt i de olika 

yrkesgrupperna. Resultatet har förvånat oss till viss del, på så sätt att vi hade förväntningar om 

att förskollärare skulle vara mer kritiska till sitt bemötande mot barnen, men även att resultatet 

skulle skilja sig mer procentmässigt. Under avsnitten beskriver vi bara vårt resultat. Vi kommer 



20 

 

sedan i en senare diskussionsdel problematisera och diskutera vad personalens olika bemötande 

kan bero på.  

  

Tillsägelser  
När vi observerade situationer som innebar tillsägelser var det ord som “sluta”, “stopp”, “nej” 

och “gör inte så” som stod i fokus. Vår analysprocess av de olika yrkeskategorierna kontra 

dessa situationer visade att två av tre yrkesgrupper, i det här fallet förskollärare samt övrig 

personal, har fler tillsägelser riktade mot pojkar än vad barnskötare har. Barnskötare ger istället 

flickor fler tillsägelser. Eidvald (2009, s. 95) nämner att pojkar får fler tillsägelser i grupp medan 

flickors tillsägelser sker enskilt samt kan liknas vid hot. Vår studie innehåller observationer av 

specifika situationer, jämfört med Eidevald som har observerat den fria leken som en helhet. 

Det resultat vi fick fram av våra observationer visar att både pojkar och flickor gavs enskilda 

tillsägelser av personalen. Tillsägelserna sker alltså individuellt, oberoende av könet på barnen. 

Vi har dock uppmärksammat ett fåtal situationer där tillsägelser skett i en grupp med både 

pojkar och flickor, här har vi sett att tillsägelserna blivit riktade mot flickorna och ej mot pojkar 

oavsett vem som gjort “fel”. Observationerna visar även att vårt materials resultat inte 

innehåller tillsägelser som kunde liknas vid hot.  

  

Tillsägelser - Olika bemötande, samma situation 

En pedagog stryker en pärlplatta. En pojke uppmärksammar vad pedagogen gör, och kommer 

fram för att påkalla pedagogens uppmärksamhet. Pedagogens bemötande mot pojken är en 

tillsägelse - “Gå ner”. Ett par minuter sedan kommer en flicka och påkallar uppmärksamhet 

från samma pedagog. Flickan får en uppmuntran - “dra ut pallen så kan du få hjälpa mig”.  

  

Wedin (2018) nämner att pedagoger i förskolan ofta gör negativa tillsägelser, särskilt riktat mot 

pojkar. Ord som “nej”, ”gör inte så” förekommer allt för ofta, vilket leder till att orden slutligen 

tappar sin fulla kraft och mening. Ordet “inte” innebär att barnen inte ges några alternativ till 

andra handlingar, och barnen kan därmed inte avgöra på vilket sätt handlingen istället ska 

utföras på. Kopplar vi Wedins tankar till vårt resultat kan vi se att barnskötarna är de som 

behandlar pojkar och flickor mer likt när det kommer till tillsägelser. Detta till skillnad från 

förskollärare som gör större skillnader.  

  

Uppmaningar  
I de observationer som är beskrivna som uppmaningar, var vi intresserade av att undersöka om 

personalen bad barnen om hjälp gällande olika ting, exempelvis “kan du vara snäll att ge mig 

…”, “Kan du vara snäll och hämta…” Det resultat vi kan utläsa från det samlade 

observationsschemat är att förskollärare ger barnen lika mycket uppmaningar, oavsett om det 

är en flicka eller en pojke. Vid en jämförelse med barnskötare, visar resultatet att flickor får fler 

uppmaningar och övrig personal, exempelvis vikarier, ger fler verbala uppmaningar till pojkar.  

  

Enligt Månsson (1996) förväntas flickor att följa de regler som finns, vilket innebär en 

begränsad möjlighet att gå utanför dessa jämfört med pojkar. Att flickor får den här 

förväntningen på sig leder ofta till att de blir pedagogernas “hjälpfröknar”. Ett sätt som yttrar 

sig på så sätt att flickorna hjälper pedagogerna med att hämta saker samt hålla ordning på om 

pojkarna bryter mot de regler som finns. Månsson nämner att “Hjälpfröknar” handlar om att 

plocka undan, duka etc. “Hjälpfröknar” baseras ofta på de förväntningar som pedagogerna har 

på flickor och pojkar, i samband med hur de bör uppföra sig.  
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Det som ovanstående forskare beskriver är något vi via våra observationer fick synliggjort, 

främst hos barnskötare och övrig personal (vikarier). Vårt resultat i det här avseendet bekräftar 

tidigare studier, likt det som Månsson nämner kan resultatet i våra observationer baseras på 

pedagogernas förväntningar på barnen. Personalen förväntar sig att få hjälp av flickorna, de 

anses vara mer hjälpsamma än pojkarna. Att yrkesrollerna visar olika beteende kan ha en grund 

i de examensmål som respektive utbildning har.  

  

Uppmuntran och hjälpande  
Dessa situationer berör de uppmuntrande situationerna som sker mellan personal och barn samt 

de situationer som innebar hjälp av någon form. Det kunde exempelvis vara att pedagogen 

erbjöd barnet hjälp, eller barnet blev ignorerat när hen bad om hjälp. Genom den här situationen 

vill vi se om flickor eller pojkar fick snabbare hjälp, om de behövde fråga om hjälp eller om 

hjälpen var fördelad lika mellan könen. Vid uppmuntran och beröm skriver Månsson (2000, s. 

31) att pojkar både får mer beröm och hjälp av pedagogerna än flickor. Vårt resultat av 

observationerna visar att flickor är den grupp som fick mer beröm av barnskötare och övrig 

personal, medan pojkar var den grupp som fick mest beröm av förskollärare. I hjälpande 

situationer är flickor den grupp som är överrepresenterade av både barnskötare och 

förskollärare, pojkar fick mer hjälp av övrig personal. Dock säger resultatet gällande 

barnskötare mot sig själv, då flickor även är den grupp som ingår i fler situationer, vilket 

benämns som “icke hjälpande” - alltså att de fick klara sig på egen hand trots att de bad om 

hjälp.  

  

Utifrån den socialkonstruktivistiska teorin utgår vi från det kritiska perspektivet där ett 

bemötande ses som något naturligt baserat utifrån samhällets påverkan och normer. Flickor 

anses vara den grupp i samhället som är minst självständiga och i störst behov av hjälp. Vårt 

resultat stärker därmed de föreställningar som finns gällande flickors och pojkars behov av 

hjälp. Som Butler (2009) nämner neutraliserar upprepade talhandlingar normer om kön, vilket 

kan visa sig i vårt resultat på så sätt att normen är att flickor behöver mer hjälp än pojkar.  

  

Exempel på hjälpande situation under observationen 

Tre förskollärare sitter vid ett bord med fyra barn. Tre flickor och en pojke. De pärlar mönster. 

Personalen sitter med varsin flicka medan pojken sitter själv. Pojken sitter länge och det ser ut 

som att han försöker pärla på egen hand. Personalen samtalar med flickorna, de hjälper flickorna 

utan att de har bett pedagogen om hjälp. Pojken ber en pedagog om hjälp men får inget gensvar. 

Pojken frågar en gång till men inte heller då får han något svar. Situationen slutar med att pojken 

går ifrån bordet och pärlplattan ligger kvar.  

  

Odenbring (2010) nämner att barn påverkas av förväntningar gällande deras beteende och 

egenskaper som de olika könen bör ha. I fallet ovan kan det kopplas samman med att pojkar 

förväntar sig att de ska klara sig själva och inte behöver hjälp. Att pojken går kan bidra till att 

han slutar be om hjälp, vilket i sin tur leder till att personalen i framtiden kommer att se honom 

som fortsatt självständig och därmed också fortsätta att välja att inte hjälpa. Även Tegnér och 

Heikkilä (2017) beskriver att bemötandet ovan ger pojken begränsningar i sin utveckling av 

identitet då man bemött honom som just en pojke.  
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Tröstande / ej tröstande  
Dessa situationer innehöll beskrivningar av personalens bemötande i de situationer där barnen 

var i behov av tröst eller om pedagogen istället valde att bemöta “ej tröstande”, exempelvis säga 

“upp och hoppa”. I våra observationer förekom det inte mer än ett fåtal (en eller två) situationer 

där vi uppmärksammade ett tröstande bemötande av personalen. Vi menar att anledningen till 

att det ej uppkom situationer som krävdes tröst/ej tröst från de vuxna - exempelvis konflikter i 

barngruppen, vårdnadshavare som lämnade, snubblade och slog sig eller övriga liknande 

situationer.  

  

Sammanfattning av resultat  
Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns en skillnad mellan de tre olika yrkesgrupperna 

och deras sätt att bemöta pojkar och flickor. I en sammanfattning av de olika yrkesgrupperna 

tydliggörs det via resultatet, vilket sammanfattas i det följande:  

  

Barnskötare är den yrkeskategori som i fem av våra sju olika situationer, totalt sett har fler 

talhandlingar med flickor än pojkar. Vidare visar resultatet att i situationer som innehåller 

tröstande samt hjälpande - det vill säga omsorg - är flickor återigen den grupp som representerar 

det största antalet verbala interaktioner med barnskötare. Då studiens syfte är att undersöka om 

det finns skillnader i personalens bemötande mot pojkar och flickor, är antalet interaktioner 

mellan barn-pedagog relevant - oavsett om bemötandet är positivt eller negativt, med det menar 

vi att barnet oavsett får en form av kommunikation.  

  

I jämförelse med barnskötare visar resultatet att förskollärare är den yrkeskategori som har 

jämnt fördelade “tröstande situationer” mellan pojkar och flickor. Det tydliggörs även att 

förskollärare har flest antal situationer, “inte hjälpande”, riktade mot pojkar. Att pojkar får 

denna typ av bemötande kan bero på att pojkar i samhället anses vara mer självständiga.  

  

Det kan innebära en “kollektiv bestraffning” på så sätt att ALLA barn som ingår i definitionen 

“pojke” anses vara självständiga. De barn som är i behov av mer stöd samt känslomässig 

bekräftelse kan på så sätt hamna i en “gråzon” om förskolans personal ser förbi deras behov. 

Detta då de enbart utgår från att de är av biologiska könet pojke och därmed klarar sig bättre på 

egen hand än flickor.  

  

Övrig personal är den grupp som har flest tillsägelser mot pojkar. De är även den grupp som 

totalt har flest situationer där de uppmuntrar barnen. Här kan finnas ett samband med att de inte 

har några övriga uppgifter likt barnskötare och förskollärare, de befinner sig alltså närmare 

barnen. De likheter som resultatet visar mellan ovanstående yrkesgrupper är att flickor är den 

grupp som får mest hjälp av både förskollärare och barnskötare.  

  

Observationerna visar att i situationer där flickor på eget bevåg ber pedagogen om hjälp, 

erbjuder personalen självmant flickor mer hjälp än pojkar. Ytterligare ett samband som 

resultatet visar är att både förskollärare och övrig personal har fler tillsägelser riktade mot 

pojkar, jämfört med flickor. Flickor är den grupp som ingår i betydligt fler situationer där de 

uppmuntras hos både barnskötare och övrig personal - till skillnad från förskollärare som 

uppmuntrar pojkar mer. Mer om de bakomliggande faktorerna till det följer under följande 

avsnitt - diskussion.  
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DISKUSSION 
Under kommande avsnitt beskrivs resultatdiskussion och metoddiskussion. De olika delarna 

lyfter vårt resultat, syfte och frågeställningar. Vi beskriver även hur vårt resultat kan kopplas 

samman med de valda teorier vi har som utgångspunkt.   

  

Resultatdiskussion  
Syftet med vår studie är att undersöka om utbildningsnivån, inom de yrkesgrupper som arbetar 

i förskolans verksamhet, påverkar hur personalen bemöter pojkar och flickor. Som vi tidigare 

nämnt är det av stor vikt att förstå de kontextuella villkoren, vilket kan vara en påverkande 

faktor. Alltså att normer i samhället och sociala omständigheter, som exempelvis miljön, 

barngruppens storlek, antal pojkar och flickor, barn med särskilda behov, liksom det område i 

samhället som pedagogen arbetar i (mångkulturellt/inte mångkulturellt) kan påverka resultatet.  

  

Då vår studie har sin utgångspunkt i den socialkonstruktivistiska teorin är det viktigt att se 

helheten när vi diskuterar det som vi sett. Wennberg (2010) beskriver teorin som en social 

påverkan och att det i sin tur påverkar hur det verbala yttrar sig. Personalens verbala bemötande 

oavsett utbildningsnivå ses som något “naturligt” då det är socialt konstruerat. I alla situationer 

som observerats ser vi det som Lykke och Butler (2009) beskriver i den feministiska 

socialkonstruktivistiska teorin. Alltså att könsidentitet är en social konstruktion och att könet 

pojke/ flicka återskapas i interaktion mellan barn och personal. Då personalen grupperar barn 

utifrån pojkar och flickor, bemöter de ofta barnen på olika sätt. Bemötandet bidrar till en 

“normalisering” av hur respektive kön förväntas bete sig i förskolan. Det här bidrar till en 

reflektion kring vår forskningsfråga. Vi ställer oss frågan: Hur mycket påverkar personalens 

utbildningsnivå egentligen bemötandet? Påverkar den något alls, eller är det så att våra 

förväntningar av vad som är “pojkigt” och “flickigt” är så ingrott så att det omedvetet skapar 

de här skillnaderna oavsett utbildningsnivå. Trots förskollärares högskoleutbildning, där ämnet 

lyfts teoretiskt, kan det finnas en svårighet att omvandla teori till praktik. Vi menar att det i 

praktiken kan innebär att förskolläraren eventuellt “faller tillbaka” till gamla redan befästa 

beteenden, även om förskollärare “bör vara skolade” att använda ett kritiskt tänkande när det 

kommer till bemötande av barnen.  

  

Resultatet visar att förskollärare bemöter pojkar och flickor olika i vissa situationer, exempelvis 

tillsägelser. Däremot gör förskollärare inga skillnader när de ger barnen en uppmaning. 

Barnskötarnas resultat visar dock att de i alla sju situationer uppmärksammar flickorna mera. I 

våra observationer kunde vi se att barnskötarna inte bara gav mer uppmärksamhet, utan även 

att de befann sig närmare flickorna än pojkarna. Vi tror att barnskötares fysiska närvaro 

påverkar hur de verbala interaktionerna med pojkar och flickor kommer till uttryck. När vi 

frågade personal om hur de såg på sin roll som personal såg barnskötarna sig mer som 

observatörer och att de inte skulle avbryta barnens lek. Om vi ska koppla samman våra 

informella samtal med observationerna - kunde vi se att pojkarna oftast befann sig i interaktion 

med andra barn, medan flickorna oftare hade individuella aktiviteter. Odelfors (1998) beskriver 

att pojkar oftare självmant tog avstånd från personalen och att personalen oftare lät pojkarna 

leka själva. Det anser vi kan vara en möjlig bidragande faktor till varför barnskötarna fick fler 

situationer med flickor än med pojkar, alltså då barnskötarna inte ville störa pojkarna i leken.  

  

När det kommer till personalens hjälpande bemötande visar resultatet att det skiljer sig avsevärt 

åt då flickor är den grupp som är överrepresenterad i detta avseende, såväl hos förskollärare 

som hos barnskötare. Detta är något som eventuellt kan kopplas samman med Odebrings (2010) 

beskrivning av “personkategorisering”. Flickor får mer hjälp utan att fråga om det, vilket kan 

ha grund i personalens erfarenhet av att flickor är i behov av mer hjälp. Flickor tillskrivs därmed 
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med personligheten “osjälvständiga”. Den här typen av personkategorisering anser vi kan leda 

till att flickor blir hämmade i sin utveckling och får en bristande tro på sin egen förmåga.  

  

Som tidigare nämnts uppmärksammade vi att barnskötarna tilltalade flickorna som “gumman” 

och pojkarna vid namn, vilket Lykke (2009) beskriver. Då pedagoger benämner barn vid dessa 

“namn” får barnet automatiskt en etikett på sig, vilket bidrar till förväntningar att de ska vara 

på ett specifikt sätt. Att välja att kalla en flicka för “gumman” påverkar alltså barnets 

könsidentitet, och det riskerar även att hämma barnets utveckling.  

  

Odelfors (1998) beskriver att förskolan till stor del består av kvinnor, vilket kan vara en 

bidragande orsak till att personalen inte identifierar sig lika starkt med pojkar som med flickor. 

Vårt resultat visar på att både barnskötare och förskollärare har fler verbala interaktioner med 

flickor - vilket kan grunda sig i att personalen omedvetet känner av det “könsband” som 

Odelfors nämner. Därmed får pojkar och flickor olika förutsättningar i verksamheten. Det visar 

sig i att flickor exempelvis får mer hjälp än pojkar, vilket på lång sikt kan vara både hjälpande 

och stjälpande för flickors utveckling.  

  

Kopplat till våra teoretiska begrepp “kön”, “genus” och “doing gender”, kan vi se att personalen 

i förskolan fortsätter att befästa de traditionella könsnormer som finns i samhället. Genom att 

personalen fortsätter att välja en specifik sort av talhandlingar, som exempelvis “gumman”, 

bidrar de omedvetet till att barnen skapar sig könsidentiteter som de eventuellt inte själva 

definierar sig som. Vi anser att det här bidrar till att barnen inte själva ges möjlighet till att 

skapa en egen könsidentitet, utan att vi gör det åt dem.  

  

Metoddiskussion  
Vi valde att använda oss av schematiska observationer som metod för att konkret kunna se på 

vilket sätt som bemötandet hos förskolans personal skiljer sig åt mot pojkar respektive flickor 

inom våra sju specifika situationer. Vi ansåg att observationer kunde ge oss ett mer trovärdigt 

resultat då situationerna skulle falla mer naturligt, jämfört med om vi intervjuat personalen om 

deras synsätt på kön. Vi ansåg också att intervjuer kring ett förhållningssätt skulle komma att 

bli mer svårtolkat då vi upplever att de skulle svara som det förväntas att göra, och att vi därmed 

inte skulle få fram ett trovärdigt resultat.  

  

Då vårt syfte med studien var att se hur personalen bemöter barn och om det finns någon 

skillnad kopplad till utbildningsnivå bedömde vi att observationer var det enklaste sättet att 

synliggöra detta syfte. Att använda oss av observationer som metod innebar även att det 

insamlade datamaterialet blev “hårda fakta” i form av att antalet situationer markerades som 

streck. Det här bidrog till att vi fick ett konkret svar på hur många gånger som personalen 

interagerade med pojkar respektive flickor - och på vilket sätt varje enskild situation skilde sig 

åt mellan förskollärare, barnskötare och övrig personal. Under observationerna antecknade vi 

kort även den handling som var en bidragande orsak till att två barn (se exempel ovan) fick två 

olika bemötanden av pedagogen. Även om pedagogens verbala interaktion var i fokus, så är 

handlingen trots allt en väsentlig del i bemötandet. Med det menar vi att personalen alltid vid 

exempelvis en tillsägelse använder sig av ett speciellt kroppsspråk (handling).  
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DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
När vi tittar på de didaktiska konsekvenserna för de olika yrkesgrupperna, beskriver Sheridan, 

Sandberg och Williams (2017) att förskollärare har ett pedagogiskt och didaktiskt ansvar, vilket 

inte barnskötare eller övrig personal har. Även Eriksson (2014) nämner vikten av 

förskollärarens ansvar och att det både ska vara didaktiskt och pedagogiskt. Erikssons 

beskrivning av förskolan som en “omsorgsrelaterad organisation” kan vara en förklaring till att 

både barnskötare och övrig personal som yrkeskategori har ett annat resultat under 

observationerna än förskollärare. Det kan bero på att barnskötarutbildningen genom tiderna 

främst haft fokus på “omsorgsbiten” och inte så mycket gällande “barns lärande” som 

förskollärarutbildningen på högskolan har. Kombinationen av synen på omsorg samt att flickor 

i samhället ofta ses som mindre självständiga än pojkar - kan vara betydande för det resultat 

som våra observationer visade. Därmed menar vi inte att det är så - men det är av stor vikt att 

fundera lite extra över detta resultat. Är gamla “barnskötartraditioner”, det vill säga deras 

ansvarsområden, så djupt rotade än idag att den pedagogik som rör lärandet lämnas över till de 

pedagoger som har högre utbildning. Något vi även anser är av stor vikt att problematisera 

ytterligare är de kompisrelationer som Eriksson beskriver, vilket ofta råder i kvinnodominerade 

yrken. Det kan bidra till att du inom ditt arbetslag inte vågar ifrågasätta eller kritiskt granska 

dina kollegors förhållningssätt, på grund av att du inte vill riskera vänskapsrelationen.  

  

En kunskap som förskollärare bör få med sig under sin utbildning är att möta barn jämlikt, 

vilket är ett av examensmålen. Det bör även finnas en medvetenhet hos förskollärare vilket 

innebär ett kritiskt tänkande av det egna förhållningssättet i mötet med barnen (Högskolan i 

Borås 2015). Till skillnad från den utbildningsplan som rör förskollärare, har den utbildning 

barnskötare tar del av mer fokus på grundläggande demokratiska värden (Skolverket u.å). 

Resultatet visar dock att förskollärare, trots den teoretiska erfarenhet de får via utbildningen, 

inte bemöter barnen lika i situationer som rör tillsägelser.   

  

Konsekvenser av det vi beskrivit ovan kan bli att pojkar och flickor inte får samma möjligheter 

i förskolan om vi fortsätter att bemöta dem på olika sätt. Det kan yttra sig via olika 

begränsningar, genom att vissa situationer är mer tillåtande för det ena könet än för det andra. 

Något som senare följer med barnen upp i vuxenlivet, vilket kan ha en negativ effekt för deras 

handlingar och bemötande mot varandra, men också deras karriärmöjligheter. Genom att vi 

vuxna sätter ramar och begränsningar, exempelvis att pojkar får lov att bemöta andra individer 

på ett arrogant sätt, kan bidra till en mer tillåtande jargong i detta negativa avseende. Vilket i 

sin tur kan vara en bidragande faktor till att pojkar - under hela skolgången - tar mer plats, pratar 

mer och högre än flickor samt tystar ner flickor när de vill tala.  

  

Observationer kan vara en bra metod för att synliggöra sitt eget arbete och förhållningssätt i 

barngruppen. På så sätt synliggörs det hur personalen arbetar samt hur verksamheten faktiskt 

ser ut. Att observera sig själv och sitt arbetslag, kan bidra till diskussioner samt reflektioner, 

både inom arbetslaget men även inom barngruppen. Observationer inom barngruppen kan vara 

till användning för att samtala om exempelvis “hur jag pratar till en annan person”, eller “vad 

får vissa barn göra men inte andra”. Det är viktigt att samtala om och diskutera varför det kan 

uppstå sådana situationer.  
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Konklusion och egna reflektioner  
Då vårt syfte med studien var att studera om det fanns skillnader i bemötandet utifrån 

personalens utbildningsnivå, kan vi genom vårt resultat se att det fanns en skillnad i bemötandet 

av pojkar och flickor. Det visade sig genom exempelvis valet att tilltala barnet på, då vi 

uppmärksammade att flickor blev tilltalade med “lilla gumman”.  

Vi anser att personalens utbildningsnivå till viss del är en påverkande faktor. Något vi däremot 

inte kan fastställa är hur stor påverkan som utbildningsnivån egentligen har på personalens 

bemötande. Vi vet utifrån tidigare forskning att samhällets normer spelar in, dock har vi utifrån 

våra observationer sett att de olika yrkesgrupperna har olika uppgifter, vilket kan påverka 

närheten till barnen. Förskollärare har mycket “övriga uppgifter” i form av administrativt 

arbete, utvecklingssamtal, dokumentation, vilket bidrar till en mer “svävande” roll i 

barngruppen.  

  

Vår egen relation till de två begreppen ”kön” och ”genus” har utvecklats, och vi har genom vår 

studie blivit mer medvetna om vår roll och hur viktigt det är att barnen får samma 

förutsättningar. Vi anser att det är av stor vikt att vara självreflekterande och kritisk mot sitt 

eget förhållningssätt. Olofsson (2007, s. 20) nämner i sin studie att förskollärare beskriver att 

deras förskolor utför ett jämställt arbete och arbetar individanpassat samt att det inte finns någon 

skillnad i deras bemötande. Det problematiserar Eidvald (2013, s.168) genom att beskriva 

personalen som “könsblinda”, alltså att de inte uppmärksammar eller reflekterar över tankar 

kring kön. Han menar att personalen inte ser de rådande mönster som sker i verksamheten.  

  

Även om många i förskolans verksamhet arbetar aktiv med jämställdhet, anser vi det är en 

viktig punkt att arbeta på djupet med. I förskolan har de vuxna en typ av” makt” när det kommer 

till att bryta de rådande könsnormer som finns i samhället, något som det bör arbetas aktivt 

med. Våra egna tankar och värderingar är inget som ska med in i förskolan, de är primära, ändå 

kan vi se att det fortfarande görs till stor del. Att arbeta med kön och genus är ett arbete som 

kräver ständig reflektion.  

  

Avslutningsvis vet vi att förskolan alltid kommer att påverkas av samhällets normer. Förskolan 

kommer alltid att behöva brottas med de här begränsningarna, därmed är det viktigt att vi har 

en tydlig bild av våra egna värderingar och föreställningar - samt hur dessa påverkar barnen i 

den pedagogiska verksamheten. Med det menar vi att det är av stor vikt att all verksam personal 

i barngrupperna ges samma grundläggande utbildning gällande bemötande av pojkar och 

flickor. Att föra en diskussion i arbetslaget och att personalen ska våga vara kritisk mot sig 

själva, och att arbetslaget har en gemensam helhetssyn, är av stor vikt i arbetet med normer 

(Tegnér och Heikkilä 2017, ss. 21–25). Det innebär att möta individen och se dess behov - inte 

att bemötandet sker per automatik utifrån barnets kön.  

  

En rekommendation kan vara att se över de nationella utbildningsplanerna för såväl 

förskollärarutbildningen som för barn- och fritidsprogrammet - så att de ges liknande teoretiska 

kunskaper i arbetet med genus, jämställdhet och barns lika värde. Detta menar vi kan bidra till 

bättre reflektioner och synsätt i arbetslaget - vilket kan leda till ett hållbart normkritiskt arbete 

som genomsyrar hela verksamheten.  

  

  

  

  



27 

 

VIDARE FORSKNING 
För att sammanfatta kan vi förtydliga att vi har vetskap om att det redan existerar mycket 

forskning som behandlar de skillnader som personalen har i sitt bemötande mot pojkar och 

flickor. Eidvald (2011 ss. 78–79) nämner att det är viktigt att pedagoger samtalar med barnen 

på ett jämställt sätt. Att du som pedagog inte benämner föremål som pojkiga eller flickiga och 

vikten av att arbeta med en medvetenhet kring de ordval som används. Att använda sig utav 

kvalitativa eller kvantitativa metoder, som exempelvis inspelningar, intervjuer och 

observationer, kan bidra till att arbetslaget får en större medvetenhet kring sitt förhållningssätt 

och kan arbeta mer aktivt med detta. Samhällets normer påverkar hur vi människor ser på 

jämställdhet och genus, vilket är något som aldrig kommer sluta ha en påverkan på oss 

människor. Vi har även vetskap om att förskolans styrdokument lyfter vikten av att alla barn 

ska behandlas lika oavsett kön - vad vi däremot kan ta med från våra resultat är att det inte 

efterlevs fullt ut på de förskolor som vi har genomfört våra observationer på.  

  

Med grund i tidigare forskning samt nu efter att vi har genomfört vår egen studie, anser vi att 

det krävs mer forskning kring personalens utbildningsnivå och hur den påverkar mötet med 

barnen, detta utifrån att tidigare forskning endast studerat förskollärare och inte alla 

yrkesgrupper i förskolan. Det ställer oss frågande till om vi fullt ut kan lita på att det är 

samhällets normer kring kön och genus som ligger till grund för bemötandet. Kan det vara så 

att utbildningen till viss del påverkar i hur de vuxna väljer att bemöta barnet. Vi menar även att 

det finns ett behov av ytterligare studier där det ämnet personalens bemötande kontra kön och 

genus problematiseras. Det saknas även studier där det lyfts problemställningar som exempelvis 

om en pedagogs bemötande beror på “regler” i förskolan. Vi anser att det saknas tydliga 

konkreta exempel gällande bemötandet mot barnen hos respektive yrkeskategori.  

  

Om möjlighet hade funnits att utöka vår studie hade vi valt att göra fler återkommande 

observationer på samma förskolor, och vi hade också valt att ha intervjuer med personalen för 

att ta del av deras tankar kring kön och genus och hur personalen ser på sin egen roll och sitt 

bemötande mot pojkar och flickor. Det hade även varit av intresse att göra en jämförelse mellan 

de olika förskolorna då resultatet visar på stora skillnader i bemötandet. Vad beror detta på?  

  

Ytterligare ämnen som vi anser är av intresse att forska vidare inom är hur personalen ser på 

sitt eget bemötande mot barn i förskolans verksamhet, samt vilket förhållningssätt 

vårdnadshavare har på kön och genus i förskolan. Har vårdnadshavares förhållningssätt någon 

påverkan på deras bemötande? Avslutningsvis, om förskolans verksamhet skulle ha fler 

yrkesverksamma manlig personal- vad hade resultatet blivit.  
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Bilaga 1 
Missivbrev  

  

Hej!  

  

Vi heter Hanna Wernberg och Isabella Magnusson och studerar till förskollärare vid Högskolan 

i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.  

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område ska 

undersökas. Vi har valt att fokusera på Hur pedagoger i förskolan förhåller sig till barnen i den 

fria leken. Vi kommer att använda oss av observationer och skulle önska att få genomföra det 

här hos er.  

  

Vi skulle vilja observera personal som arbetar på avdelningen där barnen är mellan 3-5 år. Då 

det är observationer på den fria leken behöver det schemaläggas i verksamheten så att det ej 

krockar med pedagogisk planerad aktivitet. Observationen tar ca 2-3 timmar.  

  

Det är viktigt att ni som förskola vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de forskningsetiska 

principerna, vilka innebär att:  

  

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem.  

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.  

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella.  

            Fiktiva namn på barn, pedagoger och förskola används så att allas identiteter skyddas.  

  

Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. Om ni skulle vilja 

delta i vår undersökning vill vi att ni meddelar oss snarast för övrig information och planering 

av observationer.  

  

Vid ytterligare frågor kontakta oss gärna!   

Mail: xxxxx  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



 

 

Bilaga 2 
Samtyckesblanketter vårdnadshavare  

 

 

  

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när 

som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  

  
  
JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

  

  

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

  
  
  
Barnets namn  

  
  
  
Underskrift vårdnadshavare                                            Namnförtydligande  

  
  
  
  
  
Underskrift vårdnadshavare                                             Namnförtydligande  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Datum:      

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  



 

 

Bilaga 3 
Samtyckesblanketter personal  

 

  

Jag har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag vet att mitt deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när som helst 

kan avbrytas.  

  

  

JA, jag samtycker till att få delta i undersökningen.  

  
  
  
  
Underskrift Namnförtydligande  

  
  
  
NEJ, jag samtycker INTE till få delta i undersökningen.  

  
  
  
  
Underskrift  

  
  
  
  
Namnförtydligande  

  
  
  
  
  
Datum ________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



 

 

Bilaga 4 
Sammanställning av observationer  

  

Förskola 1  Förskollärare  Barnskötare  Övrig personal  

Pedagogers bemötande  Flickor  Pojkar  Flickor  Pojkar  Flickor  Pojkar  

Tillsägelser 
Stopp, sluta göra på det sättet. Nu 

plockar du undan. Nej ,Nu gör du det. 

50 % 50 % 100 

% 

0 %     

   

   

Uppmaningar 
Kan du vara snäll att, Kan du hjälpa 

mig med 

61 % 38 % 75 % 23 %     

Uppmuntran 
Vad bra att du, Titta vad du kan, Kan 

du visa din kompis .. Klart du får leka 

med det. 

71 % 

 

28 % 85 % 15 %     

Hjälpande 
Vill du ha hjälp, Jag kan hjälpa dig, 

Vill du jag ska visa dig 

40 % 60 % 100 

% 

0 %     

Ej hjälpande rova du själv, fråga en 

kompis, jag har inte tid just nu du kan 

själv 

44 % 55 % 66 % 33 %     

Tröstande 
hur gick det, kom här får jag titta 

40 % 60 % 75 % 25 %     

Ej Tröstande 
Upp och hoppa, det var inte så farligt. 

 • • •     

  

Antal förskollärare: 2 st  
 Antal barnskötare: 1 st   
Antal övrig personal:   
Antal flickor: 3 st 
 Antal pojkar: 1 st  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

Antal förskollärare: 2 st   
Antal barnskötare: 1 st   
Övrig personal: 1 st  
 Antal flickor: 5 st  
Antal pojkar: 5 st  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Förskola 2  Förskollärare  Barnskötare  Övrig personal  

Pedagogers bemötande Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Tillsägelser 
Stopp, sluta göra på det sättet. Nu 

plockar du undan. Nej ,Nu gör du det. 

33 % 66 % 44 % 55 % 20% 80% 

Uppmaningar 
Kan du vara snäll att, Kan du hjälpa 

mig med 

75 % 25% - - 0% - 

Uppmuntran 
Vad bra att du, Titta vad du kan, Kan 

du visa din kompis .. Klart du får leka 

med det. 

61 % 

 

38 % 

 

- 

 

100% 

 

100 

% 

 

0 % 

 

Hjälpande 
Vill du ha hjälp, Jag kan hjälpa dig, 

Vill du jag ska visa dig 

85 % 14 % - - 
100 

% 

 

Ej hjälpande 
prova du själv, fråga en kompis, jag 
har inte tid just nu du kan själv 

100 

% 

- 

 

100%  • 100 

% 

   

Tröstande 
hur gick det, kom här får jag titta 

- - - - - - 

Ej Tröstande 
Upp och hoppa, det var inte så farligt. 

- - 100 % - - - 



 

 

  
  

Förskola 3  Förskollärare  Barnskötare  Övrig personal  

Pedagogers bemötande  Flickor  Pojkar  Flickor  Pojkar  Flickor  Pojkar  

Tillsägelser 
Stopp, sluta göra på det sättet. Nu 

plockar du undan. Nej ,Nu gör du 

det. 

0 % 100% 37 % 62 % 0% 100% 

Uppmaningar 
Kan du vara snäll att, Kan du hjälpa 

mig med 

18 % 81% 22% 77 % 0%  

100% 

Uppmuntran 
Vad bra att du, Titta vad du kan, Kan 

du visa din kompis .. Klart du får 

leka med det. 

0% 100 % 25 % 75% 0 % 100% 

Hjälpande 
Vill du ha hjälp, Jag kan hjälpa dig, 

Vill du jag ska visa dig 

0 % 100 % 0% 0 % 0 % 100 % 

Ej hjälpande 
prova du själv, fråga en kompis, 
jag har inte tid just nu du kan själv 

0 % 100 % 100% 0 % - - 

Tröstande 
hur gick det, kom här får jag titta 

0 % 100 % - - - - 

Ej Tröstande 
Upp och hoppa, det var inte så 

farligt. 

0 % 100% - - - - 

  

Antal förskollärare: 2 st   
Antal barnskötare: 2 st   
Övrig personal: 1 st   
Antal flickor: 2 st  
Antal pojkar: 11 st  
  
  
  
 
 

  
  
  



 

 

  
  

Antal förskollärare: 2 st  
Antal barnskötare: 1 st  
Övrig personal: 1 st   
Antal flickor: 8 st Antal pojkar: 6 st  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Förskola 4  Förskollärare  Barnskötare  Övrig personal  

Pedagogers bemötande  Flickor  Pojkar  Flickor  Pojkar  Flickor  Pojkar  

Tillsägelser 
Stopp, sluta göra på det sättet. Nu 

plockar du undan. Nej ,Nu gör du det. 

40 % 60 % 100 

% 

0 % 37% 62 % 

Uppmaningar 
Kan du vara snäll att, Kan du hjälpa 

mig med 

50 % 50% 64% 35 % 37 % 62 % 

Uppmuntran 
Vad bra att du, Titta vad du kan, Kan 

du visa din kompis .. Klart du får leka 

med det. 

54 % 45 % 78 % 21 % 85 % 14% 

Hjälpande 
Vill du ha hjälp, Jag kan hjälpa dig, 

Vill du jag ska visa dig 

100 

% 

0 % - - - 
100 

% 

Ej hjälpande 
prova du själv, fråga en kompis, jag 
har inte tid just nu du kan själv 

- - 25 % 75 % - - 

Tröstande 
hur gick det, kom här får jag titta 

 - - - - - 

Ej Tröstande 
Upp och hoppa, det var inte så farligt. 

- - - - - - 



 

 

  

Förskola 5  Förskollärare  Barnskötare  Övrig personal  

Pedagogers bemötande  Flickor  Pojkar  Flickor  Pojkar  Flickor  Pojkar  

Tillsägelser 
Stopp, sluta göra på det sättet. Nu 

plockar du undan. Nej, Nu gör du det. 

0% 100 

% 

       

Uppmaningar 
Kan du vara snäll att, Kan du hjälpa 

mig med 

50 % 50%        

Uppmuntran 
Vad bra att du, Titta vad du kan, Kan 

du visa din kompis .. Klart du får leka 

med det. 

36 % 63%        

Hjälpande 
Vill du ha hjälp, Jag kan hjälpa dig, 

Vill du jag ska visa dig 

87% 12 %        

Ej hjälpande 
prova du själv, fråga en kompis, jag 
har inte tid just nu du kan själv 

0 % 100 %        

Tröstande 
hur gick det, kom här får jag titta 

 -        

Ej Tröstande 
Upp och hoppa, det var inte så farligt. 

- -        

  

Antal förskollärare: 3 st   
Antal barnskötare: 0 st   
Övrig personal: 0 st   
Antal flickor: 9 st  
Antal pojkar: 11 st  
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