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Förord 
 

Vi vill tacka alla fantastiska människor som på olika sätt hjälp oss i detta arbete.   

Vi vill rikta ett stort tack till förskolan och dess personal där de empiriska studierna utförts. 

Tack vare ert öppna sinne och engagemang blev studien möjlig för oss att genomföra.  

Vidare vill vi tacka våra underbara familjer och vänner som hjälp och stöttat oss under denna 

studie, i med och motgångar. Ett speciellt tack vill vi rikta till vår vän Kristin Kyösti som 

kommit med värdefulla råd under arbetets gång.  

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Gunilla Johansson för hennes betydelsefulla 

handledning som varit en central och viktig del genom hela arbetet. 

 

Beatrice Nilsson & Matilda Nordvall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt 
 

Syftet med denna kvalitativa studie som utgår från ett sociokulturellt perspektiv är att 

beskriva, analysera och förstå den verbala interaktionen mellan pedagoger och barn i 

förskolan, sett ur genusperspektiv. Vi vill även ställa denna interaktion i relation till 

förskolans styrdokument. I studiens bakgrund kommer begrepp och teorier som är centrala för 

denna studie att belysas. 

De metoder som använts för att få svar på studiens syfte och forskningsfrågor är observationer 

och intervjuer. Frågeställningarna lyder på följande sätt; I stödjande, tröstande och 

korrigerande situationer, vilka eventuella skillnader finns det i pedagogers verbala bemötande 

gentemot barnen, sett ur ett genusperspektiv? Hur beskriver verksamma pedagoger skillnaden 

i den verbala interaktionen i förskolan gentemot flickor och pojkar? På vilket sätt blir 

styrdokumentet tydligt i pedagogers verbala bemötande gentemot flickor och pojkar? 

Sammanfattningsvis pekar studiens resultat på att flickor och pojkar fick olika mycket verbal 

uppmärksamhet och kontakt från pedagogerna. Trots detta beskriver pedagogerna deras 

förhoppning om jämställdhet i sitt agerande gentemot flickor och pojkar. Resultatet av studien 

visar även att genus är ett ämne som ligger i tiden och som får mycket uppmärksamhet i 

förskolan. Detta genom att pedagogerna i förskolan är medvetna om hur genus kommer till 

uttryck samt vilket uppdrag de har utifrån de formulerade riktlinjerna i förskolans 

styrdokument. 

Samtliga pedagoger som intervjuades under studien var ense om att genusarbetet ständigt bör 

utvecklas. Vidare nämner pedagogerna att de som verkar inom förskolan måste påbörja 

arbetet med genus redan med de allra minsta barnen i förskolan och att personerna i 

arbetslaget kontinuerligt bör påminna varandra om genus samt planeringen av den rumsliga 

miljön. Detta för att det är pedagogernas ansvar att motverka stereotypa könsroller och 

upprätthålla en jämställdhet i förskolan. 

 

Nyckelord: förskola, genus, jämställdhet, pedagoger och verbal interaktion 
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1 Inledning 
När du idag går in i exempelvis en kläd- eller leksaksaffär så finns det klara uppdelningar där 

du på din ena sida ser rosa, röda och lila föremål och på den andra sidan är föremålen blåa, 

gröna och svarta. Det finns med andra ord färdiga mönster som du förväntas följa beroende på 

om du är flicka eller pojke. Att som vuxen begränsas på liknande sätt hade med största 

sannolikhet aldrig accepterats. Trots att det kan låta som ett nött slagord att det inte ska göras 

skillnad mellan flickor och pojkar, görs detta omedvetet överallt, hela tiden. Centralt i denna 

diskussion blir hur omgivningen bemöter flickor och pojkar samt vilka normer, värderingar 

och möjligheter vi förmedlar och erbjuder barnen.  För att citera ett gammalt ordspråk “Barn 

gör inte som man säger, barn gör som man gör”. 

Förskolan bör vara och är många gånger en betydelsefull arena i många barns uppväxt. Därför 

anser vi att det är av allra största vikt att förskolan arbetar emot könsstereotypiska mönster. 

Allt detta för att barnen ska ges möjlighet att skapa en identitet som för dem är sann.  

Vi har under tidigare verksamhetsbesök uppmärksammat att pedagogers verbala interaktion 

gentemot flickor och pojkar kan variera och tycker därför detta fenomen är bra utgångspunkt 

för vår studie. 

I och med att många av de samspelsmönster i vilka pedagogerna deltar inte är helt 

medvetna, är sannolikheten större för att dessa mönster lever kvar och påverkar 

samspelet (Månsson, 2000. s. 207). 

Efter att vi båda tagit del av Månssons (2000) avhandling har intresset väckts hos oss för 

genusfrågor inom förskolan. I läroplanen för förskolan står det att ett grundläggande värde 

som ska genomsyra verksamheten är jämställdhet mellan könen (Skolverket, 2011). Vi tycker 

att arbetet med genus i förskolan bör synliggöras och uppmärksammas. Detta då vi anser att 

detta är ett ämne som många personer handlar kring utan att reflektera över handlingens 

inverkan på hur vi förmedlar traditionella könsmönster och könsroller till barnen. Vi tror att 

många könsmönster och könsroller är så pass djupt rotat inom människan att dessa mönster 

kommer till uttryck utan att man reflekterar över detta. 

Vi har valt detta ämne till examensarbete då vi båda är intresserade av hur genus kommer till 

uttryck i förskolan. Vi anser att det är ett viktigt område inom förskolepedagogiken som bör 

synliggöras mer för att arbetet inom förskolan ska uppnå de uppsatta mål som finns för 

verksamheten i dess styrdokument. I styrdokumentet för förskolan (Skolverket, 2011) står det 

att vuxnas sätt att uppträda mot flickor och pojkar samt de vuxnas föreställningar om vad som 

är manligt och kvinnligt formar barnens föreställningar om detta fenomen. Förskolan ska 

arbeta emot att traditionella könsmönster och könsroller uppstår. 
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2 Arbetsfördelning 
Denna studie är utförd av Beatrice Nilsson och Matilda Nordvall. Anledningen till att vi valde 

att genomföra studien tillsammans var att vi upplever att vi arbetar bra tillsammans och på ett 

bra sätt kompletterar varandra. Under arbetets gång har vi insett vikten och betydelsen av att 

tankeutbyten samt att kunna reflektera och diskutera tillsammans vilket vi tror har lett oss 

fram till ett bättre resultat. Vi har haft ett nära samarbete genom alla delar i studien på så sätt 

att vi tillsammans valt ut och bearbetat den litteratur som använts i studiens bakgrund och 

metodavsnitt. Vi har även genomfört och sammanställt de empiriska studierna gemensamt. 

Efter att dessa delar i studien färdigställts har vi tillsammans reflekterat och diskuterat 

resultatet i relation till studiens teoretiska bakgrund. 
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3 Bakgrund 
I Skolverket (2011) kan man läsa att alla människor är lika mycket värda samt att jämställdhet 

ska råda mellan könen, detta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. 

3.1 Genus 
Hirdman (1998) menar att begreppet genus nyttjas för att fokus inte ska ligga vid biologiska 

skillnader utan vid de roller som vi fostras in i eller med andra ord de kön vi görs till. “Könet 

sitter mellan benen och genus i huvudet. Joakim 17 år” (Svaleryd & Hjertson, 2012. s 80). 

Svaleryd (2003) beskriver genus som en samlad benämning inom modern könsforskning och 

står för ett system som består av två motsatta och uteslutande kategorier i vilka mänskligheten 

placeras. Dessa kategorier är man/manligt och kvinna/kvinnligt. Vidare beskriver författaren 

att genus inbegriper vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Svaleryd (2003) redogör 

också för genus som vad det kulturella arvet och sociala systemet format oss till. Begreppet 

genus ställer relationen mellan könen i centrum. Det vill säga mäns och kvinnors sysslor och 

olika beteenden som bedöms vara manligt eller kvinnligt. Svaleryd och Hjertson (2012) 

menar att genus är den samlade benämningen i modern könsforskning och innefattar hur kön 

konstrueras socialt. Vidare beskriver Connell (2003) genus som en arena där våra kroppar 

nyttjas i sociala processer och vårt beteende säger något om de reproduktiva skillnaderna.  

Genus är en struktur av sociala relationer koncentrerade till den reproduktiva arenan, 

och en samling praktiker (styrda av denna struktur) som drar in reproduktiva skillnader 

mellan kroppar i de sociala processerna (Connell, 2003. s. 21). 

Det resonemang Connell för liknar det sätt som socialkonstruktivisten Hacking (1999) ser på 

genus. Han menar att de roller som man tillskrivs i livet är en produkt av sociala krafter och 

historiska händelser. Beauvoir (1986) menar att man föds inte till kvinna, man blir det. 

3.2 Kön 
Bratt och Lodalen (2007) beskriver ordet kön som det biologiska könet vi föds med. 

Rithander (1991) framhåller med ett exempel att veta som flicka att du en dag kommer kunna 

föda barn inte är samma sak som att vara medveten om sin könsidentitet. Det biologiska könet 

handlar om att veta att “jag är en flicka” eller “jag är en pojke”. Hon menar även att 

könsidentitet enligt den kognitiva teorin är resultatet av barnets struktureringar, erfarenheter 

och aktiva bearbetningar av den informationen som uppfattas från omgivningen. Hon menar 

däremot att könsrollerna utformas bland annat beroende på vilken tid vi lever i, hur vår 

sociala situation ser ut och vilka människor vi möter. Detta kallar hon för det sociala könet. 

Vidare styrker Davies (2003) liknande med förklaringen att den begreppsmässiga 

uppdelningen av en människa delas upp i ett biologiskt jag (kön) och ett socialt jag (genus) 

och menar att begreppet “socialisation” och “könsroller” utgår ifrån att det finns en biologisk 

grund för skillnader mellan könen. Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) menar att 

förklaringen av könssocialisation som uttryck för könsroller fokuseras på anpassningssidan, 

att flickor blir flickaktiga och pojkar blir pojkaktiga för att det är just detta beteende som de 

har fått beröm och uppmuntran för. Läroplanen för förskolan menar att: 
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Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs 

på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 

och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 

och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2011. s. 5). 

I Statens Offentliga Utredningar står det att de tydligaste skillnaderna mellan flickor och 

pojkar på förskolan görs av de förväntningar som personalen har på respektive kön. Dessa 

förväntningar påverkar även barnens egna uppfattningar om vad som är typiskt för respektive 

kön och barnen uppfattar snabbt vad det innebär att vara flicka eller pojke samt vad som krävs 

av dem för att upprätthålla gränserna för vad som hör till vilket kön (SOU 2006:75). 

Resultatet från Odenbrings (2010) studie pekar på att exempelvis pedagogers kategoriserande 

av barn kan upprätthålla traditionella könsmönster och könsgränser. Olofsson (2007) och 

Sandquist (1998) poängterar att de könsmönster som råder i förskolan följer de könsmönster 

som finns i övriga samhället. I förskolan som i samhället i övriga är det den manliga normen 

som dominerar. Vidare menar Olofsson (2007) att personal i förskolan tenderar att sätta 

pojkar i första rummet i strukturerade och vuxenstyrda aktiviteter. Medan flickor kan 

betraktas som vinnare av vuxenkontakt i den fria leken.  

Davies (2003) menar att det finns en idé om att män och kvinnor ska föreställa varandras 

motsatser men förklarar det så simpelt som att det är ordet som är bipolära, inte människorna.  

3.3 Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling 
Henkel (2006) menar att jämställdhet brukar beskrivas som människors lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Wahlgren (2011) beskriver vidare begreppet 

jämlikhet som ett samlingsbegrepp som innefattar både jämställdhet och likabehandling. Hon 

beskriver jämlikhet som en våg som väger olika föremål där människors förutsättningar vägs 

så de blir jämt fördelat. Jämställdhet har en kvantitativ och en kvalitativ innebörd menar 

Henkel (2006). 

Jämställdhet har en kvantitativ och kvalitativ innebörd. Med kvantitativ menas att man tittar 

på antal, hur många kvinnor respektive män som är representerade i exempelvis politiska 

församlingar, sagoböcker, i vissa yrken osv. Den kvalitativa innebörden syftar till kvalitén det 

vill säga till innehållet. Kvalitativ jämställdhet innebär att alla människor ska ha rätt till 

inflytande över sitt eget liv och att kunna påverka det utan att begränsas av föreställningar och 

förväntningar som baseras på könstillhörighet (Henkel, 2006. s. 11). 

Rithander (1991) ställer sig frågan hur mycket av ansvaret för jämställdhet som går att lägga 

på förskolan. Hon menar att lägga hela ansvaret på förskolan vore att övervärdera förskolans 

möjligheter och betydelse men att alla verksamma pedagoger måste ta sin del av ansvar i 

verksamheten. Skolverket (2011) styrker detta med att etiska förhållningssätt såsom 

jämställdhet ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barnomsorgen beskrivs som ett 

instrument för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män (Rithander, 1991). Statens 

Offentliga Utredningar beskriver att begreppet jämställdhet har ändrat fokus från att främst ha 

handlat om yttre strukturer exempelvis förskolans betydelse för att kvinnor och män ska 

kunna kombinera föräldraskap med arbete, till att handla om den inre verksamheten. Alltså 

har den pedagogiska miljön och de vuxnas förhållningssätt gentemot flickor och pojkar i 

verksamheten utvecklats (SOU, 2006:75). 
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Förskolan vilar på en värdegrund som bland annat lägger fokus på alla människors lika värde 

(Skolverket, 2011). Det leder in på Brodin och Hylanders (1998) tankar om en central 

utvecklingslinje i det mänskliga livet. Den handlar om vår autonomi, vår självständighet att 

vara unika och olika, samtidigt som vi är lika varandra. Diskrimineringsombundmannen 

(2005) tar bland annat upp just detta, alla människors lika värde. Wahlgren (2011) menar att: 

Likabehandling som begrepp innebär att en människa som befinner sig i skolan inte får 

kränkas, diskrimineras eller trakasseras pågrund av kön, könsöverskridande uttryck 

eller identitet [..] (Wahlgren, 2011. s 39).  

Wahlgren (2011) hävdar att en förutsättning för att arbeta med genus är att vara insatt i såväl 

likabehandlingsbegreppet samt likabehandlingslagen i och med att genuspedagogiken och 

likabehandling går hand i hand. I begreppet likabehandling ryms jämlikhet, jämställdhet och 

mångfald. Dessa begrepp bygger på de demokratiska grundläggande värdena som finns i 

samhället samt att alla människor är lika mycket värda.  

3.4 En genusmedveten pedagogik 
Att tala om en genusmedveten pedagogik istället för om genuspedagogik markerar att 

genusarbetet i förskolan aldrig kan ställas på sidan om. Genusarbetet måste hela tiden vara 

integrerat i arbetet och genomsyra hela verksamheten (Olofsson, 2007). För att nå en hög 

kvalité och bra resultat i jämställdhetsarbetet menar författaren att vi kan ta fasta på några 

viktiga grundläggande pedagogiska principer som kännetecknar en bra verksamhet. En 

princip är att vi ska tillföra något, inte ta ifrån. Det handlar alltså inte om att beröva något 

könens karaktärsdrag utan snarare tillföra “fler färger på paletten” när barnen utvecklar sin 

personlighet. En annan princip som författaren menar är viktig att ta fast på är att vi ska möta 

barnet där de befinner sig.  Med det menar författaren att vi utifrån barnens intressen och 

erfarenheter kan möta dem i deras värld och på så sätt göra den större och visa nya 

möjligheter. Författaren poängterar här att det är genom att utgå ifrån barnens lekar, intressen 

och erfarenheter som vi kan nå de bästa pedagogiska resultaten. Bara vi vet vad vi vill 

förmedla och tillföra till barnen och vart vi vill komma med det vi förmedlar. En annan aspekt 

som författaren menar bör synliggöras är att fokusera på det positiva och förstärka det. Att ge 

barnen bekräftelse och positiv bekräftelse när de överskrider de stereotypiska könsgränserna. 

Den sista principen som författaren nämner som viktig att ta fasta på är att göra inlärningen 

lustfylld och effektiv genom att använda oss av leken. Författaren menar att genom att 

använda leken som verktyg för vi en lustfylld och positiv gemenskap tillsammans med 

barnen. Genom leken kan även stereotypiska könsmönster övervinnas och brytas (Olofsson, 

2007).  

3.5 Genuskontrakt och könsmaktsordning 
Hirdman (1998) beskriver hur osynliga regler, seder, normer och förväntningar skapar vad 

samhället anser som manligt och kvinnligt. Detta kallas genuskontrakt. Vidare beskriver 

Sandquist (1998) att genuskontrakt som överenskommelser om vad som ska utgöra normen 

för könen. Detta genuskontrakt är något som finns i varje samhälle och påverkar barn och 

vuxna livet igenom. Det påverkar våra val, agerande i olika situationer och våra relationer till 

andra människor. Sandquvist (1998) påpekar dock att detta genuskontrakt förändras över tid. 

Vad som betraktas som manligt respektive kvinnligt exempelvis i beteendemönster, sysslor 

eller uppgifter är inte givet för alla utan är beroende och växlar utifrån exempelvis kultur och 
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tidsepok. Henkel (2006) beskriver detta fenomen som könsmaktsordning. Författaren 

förklarar att könsmaktsordningen upprätthålls och skapas genom de normer och förväntningar 

som finns på respektive kön. Henkel (2006) menar att könsmaktsordningen kan förklaras och 

förstås genom tre principer. Den första är isärhållandet av könen. Med detta menas att vi delar 

in människor i två kategorier - man och kvinna. Dessa kategorier tillskrivs olika egenskaper. 

Isärhållandet av könen gör att det skapas normer för vad som anses vara manligt och 

kvinnligt. Den andra principen för könsmaktsordningen som Henkel (2006) beskriver är 

mannen som norm. Med norm menas att vara den outtalade måttstocken som allt mäts ifrån. 

Den manliga normen för med sig en hierarki när det manliga värderas högre än det kvinnliga. 

Slutligen beskriver författaren heteronormativitet som en del i könsmaktsordningen. Detta 

beskrivs kortfattat som att vara heterosexuell anses vara normen och detta leder till att det 

skapas en föreställning om att män och kvinnor är motsatsen till varandra, varandras 

komplement och tillsammans bildar en helhet.  

3.6 Omedvetna budskap 
Henkel (2006) slår fast att vuxnas kommunikation och förväntningar på barn varierar 

beroende på om vi uppfattar barnet som en pojke eller en flicka. Detta kommer till uttryck 

redan när barnen är mycket små och fortsätter sedan när barnet blir äldre. Henkel (2006) 

menar att vuxna omedvetet styr barnen mot vissa lekar och uppmuntrar intressen och 

beteenden beroende på vilket kön barnet har. Barn uppfattar detta genom att de får positiv 

bekräftelse när de rör sig inom ramen för sin tilldelade könsroll. På denna väg lär sig barnen 

snabbt vad som förväntas av flickor respektive pojkar.  

Vidare poängterar Henkel (2006) att majoriteten av de budskap barn möter har negativt 

innehåll. I den mening att barnen får höra vad de inte får göra och vad det inte borde ha gjort. 

Pojkarna är de som får denna negativa bekräftelse. Att pojkarna får majoriteten av den 

negativa uppmärksamheten påverkar barnens syn på flickor och pojkar. Det blir en del i 

barnens identitet att pojkarna är den grupp som anses vara busiga, bråkiga och inte lyssnar på 

de vuxna. 

3.7 Genusteorier 
Under 70-talet tog genusforskningen avstamp. Kvinnor hade under en lång tid kämpat för mer 

jämlikhet mellan könen och sina rättigheter. Trots att lagstiftningen förändrades förblev 

kvinnornas situation densamma, svagare än männens. Forskningen kring föreställningar om 

kön och vilka historiska aspekter som fanns som bidrog till det synsättet man hade på kön 

gavs namnet genusforskning (Vetenskapsrådet, 2005). Svaleryd (2003) menar att genus är en 

samlad benämning inom modern könsforskning och står för ett system som består av två 

motsatta och uteslutande kategorier i vilka mänskligheten placeras. Dessa kategorier är 

man/manligt och kvinna/kvinnligt. Vidare beskriver författaren att genus inbegriper vårt 

kulturella, sociala och biologiska kön. Vidare beskriver Svaleryd (2003) genus som vad det 

kulturella arvet och sociala systemet format oss till. Begreppet genus ställer relationen mellan 

könen i centrum. Mäns och kvinnors beteenden, sysslor och vad som bedöms som manligt 

och kvinnligt. Vidare beskriver Connell (2003) genus som en arena där våra kroppar nyttjas i 

sociala processer och vårt beteende säger något om de reproduktiva skillnaderna. “Genus är 
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en struktur av sociala relationer koncentrerade till den reproduktiva arenan, och en samling 

praktiker (styrda av denna struktur) som drar in reproduktiva skillnader mellan kroppar i de 

sociala processerna” (Connell, 2003. s. 21). Det resonemang Connell för liknar Hackings 

(1999) sätt att se på genus. Han menar att de roller som man tillskrivs i livet är en produkt av 

sociala krafter och historiska händelser. Den ideologin som råder eller har rått har också en 

inverkan (Hacking, 1999). 

3.7.1 Sociokulturellt perspektiv  

I denna undersökning utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv. Ett grundläggande drag i 

detta perspektiv är att människan skapar den sociala verkligheten genom sina vardagliga 

handlingar (Tellgren, 2004). Hundeide (2006) menar att centralt i det sociokulturella 

perspektivet är tanken om att barn föds in i en social värld som är utformad av historiska och 

kulturella processer. Utifrån detta perspektiv ser vi barnet som en social varelse, en lärling 

”som är biologiskt disponerad att assimilera kultur via dialog med viktiga andra i sin 

omgivning” (Hundeide, 2006. s. 6). Säljö (2000) skriver att i ett sociokulturellt perspektiv på 

mänskligt lärande och utveckling är kommunikativa processer centrala. Barnet blir medvetet 

om vad som är intressant och meningsfullt genom att höra vad andra individer talar om och 

hur de föreställer sig världen. Barns utveckling är i hög grad beroende av flera andra än bara 

sig själv. Både föräldrar, kamrater och andra människor spelar alltså in i barnets 

utvecklingsprocess (Hundeide, 2006). 
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4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva, analysera och förstå pedagogers verbala bemötande 

gentemot flickor och pojkar i jämförelse med förskolans styrdokument.  

Vi har brutit ner syftet i 3 forskningsfrågor.   

4.1 Forskningsfrågor 
 I stödjande, tröstande och korrigerande situationer, vilka eventuella skillnader finns 

det i pedagogers verbala bemötande gentemot barnen, sett ur ett genusperspektiv? 

 Hur beskriver verksamma pedagoger skillnaden i den verbala interaktionen i förskolan 

gentemot flickor och pojkar? 

 På vilket sätt blir styrdokumentet tydligt i pedagogers verbala bemötande gentemot 

flickor och pojkar? 
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5 Metod 
Syftet med studien är att beskriva, analysera och förstå pedagogers verbala bemötande 

gentemot flickor och pojkar. Studien har fokuserats på situationer i förskolan där verksamma 

pedagoger är stödjande, tröstande och korrigerande gentemot barnen. Studien kommer även 

synliggöra pedagogernas tankar om den verbala interaktionen mellan barnen och pedagogerna 

i förskolan, sett ur ett genusperspektiv. 

För att uppnå syftet med studien har strukturerade observationer och intervjuer med 

verksamma pedagoger använts, det vill säga kvalitativa insamlingsmetoder. Olsson och 

Sörensen (2007) beskriver kvalitativa insamlingsmetoder som ett sätt att karaktärisera något 

vars huvudsyfte är att upptäcka eller få kännedom om olika mönster. Vi har valt att använda 

oss av två kvalitativa insamlingsmetoder. Repstad (1999) menar att det inte räcker med att 

bara använda sig av observationer då han menar att det måste ske någon typ av meningsutbyte 

kring ämnet för att få en större förståelse för vilka värderingar som ligger till grund för 

pedagogers handlande. Att använda sig av fler metoder hjälper till att fördjupa kunskaperna 

kring ämnet och kan då användas som en kontrollmätning av resultatet (Halkier, 2010). 

Vidare beskriver författaren att detta kallas för triangulering som kan öka trovärdigheten för 

studiens resultat. Med triangulering menar Patel och Davidson (2003) att flera 

datainsamlingsmetoder kan tillämpas. Informationen som då inhämtas med hjälp av olika 

metoder vägs sedan samman för att ge en så tydlig bild som möjligt. Resultatet av de olika 

metoderna kan peka åt samma eller olika håll och båda utfallen kan vara lika intressanta. 

Jämförelsen mellan det sagda och det gjorda och eventuella skillnader kan vara ett underlag 

för en rikare tolkning. 

5.1 Hermeneutiskt förhållningssätt 
I denna studie har vi antagit ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket innebär att vi studerat ett 

fenomen som vi sedan tolkat för att utveckla en förståelse för, i detta fall pedagogers verbala 

interaktion med flickor och pojkar. Vi studerade hur detta kommer till uttryck i vissa 

förutbestämda situationer och försökte sedan tolka det vi sett. Patel och Davidson (2003) 

skriver att hermeneutiker menar att det går att förstå andra människor genom att tolka 

mänskligt liv som det kommer till uttryck i exempelvis handlingar och det talade språket. 

Författarna menar att människor har intentioner som yttrar sig i språk och handling som går 

att tolka och förstå innebörden av. 

5.2 Urval och avgränsningar 
Observationerna har utförts på en förskola som är bekant för oss båda två. Detta för att 

studiens syfte är att observera en verbal handling i sitt naturliga tillstånd. I och med att vi båda 

är bekanta med förskolan var vår förhoppning att både barn och pedagoger skulle kunna agera 

naturligt och att pedagogernas verbala handlingar gentemot barnen skulle ske i sin naturliga 

form. Under studien har fyra verksamma förskollärare studerats löpande under en period på 

fyra dagar. Under dessa dagar valde vi att avgränsa studiens omfattning genom att studera 

pedagogers verbala språk gentemot flickor och pojkar där stödjande, tröstande och 

korrigerande kom till uttryck. Urvalet för studien faller under bekvämlighetsurval kategorin. 



10 
 

Bekvämlighetsurval är ett urval som syftar till de personer som finns tillgängliga för forskaren 

under en specifik tid (Bryman, 2006).  

Valet av intervjupersoner kunde vi däremot inte påverka på samma sätt. Vi utgick ifrån hur 

många som hade möjlighet att gå ifrån verksamheten utan att barngruppen skulle bli lidande. 

Detta resulterade i att totalt fyra pedagoger hade möjlighet att medverka i en intervju. 

Anledningen till att de intervjuade förskollärarna benämns som pedagoger grundar sig på vår 

ovisshet om vilken yrkesbefattning de tillgängliga intervjupersonerna skulle ha. 

5.3 Observation 
Trost och Hultåker (2007) menar att syftet ska vara avgörande för vilken slags metod som är 

bäst lämpad att använda. Begreppet observation kommer från latin och uppfattas i 

pedagogiken som en uppmärksam iakttagelse, alltså att fokus ligger på att observera något 

som är av pedagogisk betydelse (Bjørndal, 2005). 

En del av studien är observationer i form av strukturerade observationer där vi intagit en roll 

som kända observatörer. Patel och Davidson (2003) beskriver en känd observatör som att de 

som observeras är medveten om vad som observeras. Författarna menar att strukturerade 

observationer är en lämplig metod att använda sig av när man i förväg har bestämt vilka 

beteenden och skeenden som vill studeras och menar att metoden är användbar inom områden 

som berör beteenden eller agerande i naturliga situationer. Bryman (2006) beskriver 

strukturerade observationer som en teknik med uttalade och fasta regler som gör det möjligt 

att registrera beteenden. Reglerna redogör för observatören vad som ska observeras samt hur 

det observerade ska registreras. Strukturerade observationer kan med fördel användas när en 

direkt observation av beteenden ska genomföras. Till vår hjälp under observationerna har vi 

använt oss av ett observationsschema där vi löpande registrerade det vi sett utifrån 

förutbestämda kategorier som täckte in det relevanta beteendet (Patel & Davidson, 2003). 

Syftet med ett observationsschema är att säkerställa att alla deltagares beteende registreras på 

ett mycket tydligt och systematiskt sätt (Bryman, 2006).  

5.4 Intervju 
För att besvara forskningsfrågorna har vi genomfört strukturerade intervjuer på en förskola i 

Norrbottens län som vi båda är bekanta med då vi såg det som en stor fördel att vi innan 

studiens början hade en relation till både förskolan och pedagogerna. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2012) menar att en intervjustudie inte endast handlar om frågorna och deras 

formulering, det bygger även på den kontakt och tillit vi kan skapa med den som intervjuas. 

Tebelius och Patel (1987) beskriver intervjuer som en teknik för att samla in information som 

bygger på frågor och menar att personerna som ska besvara frågorna har på något sätt blivit 

utvald men kan inte alltid se meningen med att besvara frågorna och författarna anser då att 

det är viktigt att motivera dessa människor. För ett förbättrat resultat beskriver författarna 

vikten av yttre och inre motivation varpå den yttre handlar om det ovan nämnda, att förmedla 

till den som ska intervjuas att just dennes bidrag är viktig medan den inre motivationen är 

beroende av den personliga relationen som uppstår mellan parterna under själva intervjun. 
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Med intervjuer menas att frågorna som ställs till den som intervjuas är utformade på så sätt att 

frågorna lämnar utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. Syftet med en intervju 

är att få ta del av intervjuades uppfattningar om något fenomen. Detta innebär att det inte 

finns några givna svarsalternativ eller “sanna” svar på frågorna som ställs (Patel & Davidson, 

2003). Bryman (2006) menar att strukturerade intervjuer går ut på att intervjuaren ställer 

frågor till respondenten utifrån ett i förväg fastställt frågeschema. I studien har vi därför 

använt oss av strukturerade intervjuer med ett fastställt frågeschema då Bryman (2006) menar 

att det är en bra metod att använda sig av då resultatet lättare kan sammanställas på ett 

jämförbart sätt. Under intervjuerna var vi båda delaktiga. För att minska på eventuella 

felvärden och öka reliabiliteten så ansåg vi att det var av fördel att vi båda medverkade under 

intervjuerna (Patel & Davidson, 2003). Intervjuerna till studien spelades in med Bells (2006) 

resonemang som stöd. Bell (2006) menar att ljudbandsinspelning kan vara bra om man vill 

kontrollera den exakta ordalydelsen i efterhand för att exempelvis kunna citera den 

intervjuade. Ljudinspelningar är även användbart för att ge respondenten full uppmärksamhet 

under samtalets gång (Bell, 2006).  

5.5 Etiska överväganden 
Personerna som medverkat i studien genom observationer och intervjuer har vi avidentifierat 

genom att inte presentera vilken förskola vi utfört studien på. Patel och Davidson (2003) 

betonar vikten av att hantera uppgifter konfidentiellt och att röja möjligheterna att identifiera 

en enskild individ. Därför har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De fyra forskningsetiska 

principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa punkter har aktualiserats i studien på så sätt att vi har informerat de 

berörda pedagogerna om studiens syfte, att dokumentationen från intervjuer och observationer 

kommer att raderas när arbetet färdigställts samt beskrivit för de medverkande pedagogerna 

att materialet enbart kommer användas till forskningsändamål. Innan vi påbörjade vår 

informationsinhämtning informerade vi de berörda pedagogerna att de när som helst under 

arbetets gång hade rätt att avbryta sin medverkan.  

5.6 Reliabilitet 
Patel och Davidson (2003) beskriver reliabiliteten som hur väl metodens motstår 

slumpinflytande av olika slag. När vi har ett instrument som är reliabelt så kan felvärdet 

minska och vi kan på så sätt närma oss individens sanna värde. Vidare menar Patel och 

Davidson (2003) att undersökningens tillförlitlighet i hög grad är relaterad till observatörens 

förmåga. Observatören gör bedömningar när de registrerar observationer och här kan fel i 

bedömningen uppstå. Om fler en än person agerar observatör kan en god reliabilitet 

säkerställas. Observationerna utfördes på samma avdelning på samma förskola, men i olika 

rum på avdelningen. Detta för att säkerställa att vi inte observerat och registrerat samma 

verbala yttring två gånger. Patel och Davidson (2003) anser att man kan försäkra sig om 

reliabiliteten i en studie genom att använda sig av två observatörer.  

Intervjuerna som genomfördes i studien spelades in med ljud. Detta för att kunna gå tillbaka i 

efterhand och lyssna på dem och på så sätt försäkra oss om att vi uppfattat alla svar under 

intervjuerna korrekt. Detta var något som stärkte studiens reliabilitet. 
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5.7 Validitet 
Kvale (1997) menar att validitet rör frågan ifall vi mäter det som är avsett att mäta. Detta i 

linje med hur Patel och Davidson (2003) beskriver hur en god validitet kan säkerställas.  De 

menar att validitet handlar om överensstämmelsen mellan vad vi säger att vi ska undersöka 

och vad vi faktiskt undersöker. Ett sätt som vi tagit fast på i denna studie för att säkra en god 

validitet är att vi har en god teoribakgrund för det fenomen som ska undersökas. Vilket även 

Patel och Davidson (2003) understryker vikten av. Studien kan dock inte ses som 

generaliserbar då antalet observationer och intervjuer är få. För att kunna dra slutsatser och 

jämföra pedagogers verbala interaktion med barn, sett ur ett genusperspektiv hade fler 

djupgående studier behövts och på så sätt hade jämförelser och slutsatser kunnat dras.  

5.8 Bearbetning och analys 
Olsson och Sörensen (2007) beskriver en analys som en upplösning i beståndsdelar och syntes 

som en sammansmältning till en helhet och menar att analysen inte för med sig någon ny 

direkt kunskap men tillsammans med syntesen kan få ny förståelse och kunskap bildas genom 

de nya helheter som syntesen visar på. 

Efter insamling av empiri har vi att läst och transkriberat materialet från intervjuerna samt 

sammanställt observationerna tillsammans. Vi såg det som en fördel att intervjua och 

observera tillsammans då vi i transkriberingen kan komplettera varandra för att båda varit 

delaktiga under hela processen. Vidare har vi analyserat det transkriberade materialet där vi 

dragit paralleller mellan det vi sett under observationerna och resultatet från intervjuerna för 

att sedan ta reda på om resultatet genomsyras av förskolans styrdokument. 

Som analysmetod för studien har den hermeneutiska spiralen använts. Olsson och Sörensen 

(2007) och Patel och Davidson (2003) menar att den hermeneutiska spiralen bygger på 

cirkulering mellan delar och helhet, som bildar ett spiralliknande system. Metoden syftar till 

delarnas och helhetens förhållande till varandra som leder vidare till en rimlig tolkning. 

Utifrån denna tolkning fortsätter sedan spiralen som bygger på nya delar tillsammans med 

helheten. Studiens teoretiska bakgrund har fungerat som en förförståelse av helheten som 

sedan brutits ned i delar bestående av observationer och intervjuer. Observationerna har 

analyserats och tillsammans med den teoretiska bakgrunden bildat en ny helhet. Intervjuer 

blev därefter en ny del som har lett oss till en ny förståelse av helheten att analysera. Utifrån 

den analysmetod studien bygger på har vi med hjälp av den hermeneutiska spiralen bildat en 

förståelse för helheten med hjälp av delarna. Delarna har sedan hjälpt oss bilda en helhet. 
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6 Resultat 
Genom empiriska studier har kunskapen inom området ökat. Studiens empiriska 

undersökningar har bestått av observationer och intervjuer. Två av studiens forskningsfrågor 

kommer utgöra rubrikerna i detta avsnitt. 

6.1 I stödjande, tröstande och korrigerande situationer, vilka 

eventuella skillnader finns det i pedagogers verbala bemötande 

gentemot barnen, sett ur ett genusperspektiv? 
I detta avsnitt kommer observationerna att sammanställas utifrån vårt observationschema (för 

observationsschema se bilaga 1) som var indelat i tre kategorier. I den verksamheten där 

observationerna utfördes fanns 17 barn. 9 av barnen var pojkar och 8 barn var flickor.  

Stödjande 

Under våra observationer stöttade pedagogerna barnen verbalt 20 gånger. Varav pojkarna 13 

gånger och flickorna 7 gånger.  

Både flickorna och pojkarna blev stöttade under liknande situationer. 

Tröstande 

Under våra observationer tröstande pedagogerna barnen 2 gånger. Bägge gångerna var det en 

pojke som tröstandes.  

Korrigerande 

Under våra observationer korrigerande pedagogerna barnen 23 gånger. Varav pojkarna 18 

gånger och flickorna 5 gånger.  

I 11 av de 23 situationer där korrigering kom till uttryck krävdes det av barnen att de skulle 

sitta still och lyssna, exempelvis i en samling. Flickorna blev totalt korrigerade 4 gånger under 

samlingar medan pojkarna blev korrigerade 7 gånger i samlingar.  

De resterande 12 verbala korrigeringarna skedde vid påklädning och lek för att sänka 

ljudnivån och för att upprätthålla en lugn och harmonisk atmosfär i barngruppen. 

6.2 Översikt 
Vi observerade totalt 45 företeelser där korrigering, stöttning och tröst kom till uttryck. Av 

dessa 45 företeelser var 33 riktade mot pojkar och 12 riktande mot flickor.  

6.3 Hur beskriver verksamma pedagoger skillnaden i den verbala 

interaktionen i förskolan gentemot flickor och pojkar? 
Efter transkribering av intervjuerna (för intervjufrågor se bilaga 2) valdes delar ut från 

intervjuerna som exemplifierade vad pedagogerna svarade under intervjutillfället. För att 

särskilja pedagogernas svar samt för att hålla pedagogerna anonym kommer de intervjuade 

pedagogerna benämnas som pedagog 1, pedagog, 2, pedagog 3 och pedagog 4.  
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Pedagog 1: Verksam förskollärare i 18 år. 

Pedagog 2: Verksam förskollärare i 20 år. 

Pedagog 3: Verksam förskollärare i 6 månader 

Pedagog 4: Verksam förskollärare i 7 år.  

2 av pedagogerna beskrev genus och jämställdhet på följande sätt:  

“Jag tycker att genus handlar om när pojkar leker med typiska “tjejleksaker” och vice versa. 

Det handlar också om att barnen kan leka tillsammans både flickor och pojkar. Jämställdhet 

syftar till att man behandlar flickor och pojkar likadant.” (Pedagog 1).  

“Jag tycker det är ett svårt begrepp att definiera men jag anser att huvudsyftet i förskolan är 

att alla barn ska må bra och känna sig trygga samt att man motverkar mobbning, kränkningar 

och särbehandling.” (Pedagog 3).  

På frågan om pedagogerna anser att det finns olikheter mellan könen svarade alla pedagoger 

att de ansåg att det fanns olikheter mellan könen.  

“Hos barnen sitter stereotypiska könsroller kvar, till exempel rosa och dockor. Detta kan man 

höra när barnen pratar eller se när de leker. Sen är det självklart olika mellan olika 

barngrupper. Jag tycker det är viktigt att man här går in och bryter och vägleder barnen och på 

så sätt vidgar deras vyer. Vi försöker utforma vår verksamhet efter vad barnen är intresserade 

av och vad som motiverar dem och ge barnen möjlighet till inflytande i verksamheten” 

(Pedagog 1).  

“Jag tror att det finns olikheter mellan könen. Jag tror att barnen omedvetet ser om man är en 

flicka eller en pojke.” (Pedagog 2).  

“Generellt är pojkar livligare och flickorna snälla och fina, men jag tror det största ansvaret 

ligger hos omgivningen, det är intressen som formar oss mest, inte kön. Vi har alla olika 

intressen.” (Pedagog 3).  

“Det finns vissa tydliga skillnader mellan könen. Om det beror på intressen eller vilka normer 

och värderingar barnen mött är svårt för mig att säga. Men jag kan se vissa skillnader som 

man generellt kan koppla till könen.” (Pedagog 4).  

Pedagogerna som intervjuades var alla överens om att deras förhoppning var att de verbalt 

bemöter barnen lika, sett ur ett genusperspektiv. Alla respondenter var medvetna om olika 

värderingar som kan förmedlas till barnen via språket. 

Vid nästa fråga som berörde hur pass medvetet de arbetar med genus i förskolan och om den 

medvetenheten behöver utvecklas så uttryckte alla respondenter att arbetet kring genus i 

förskolan kan och bör utvecklas.  

“Vi har blivit mer medvetna om hur genus kommer till uttryck. Jag tror det är viktigt att vi 

fortsätter påminna varandra när man missar och “försäger” sig.” (Pedagog 1).  
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“Vi måste börja redan med våra 1-åringar. Försöka vara öppna för olika uppfattningar. Det 

står i läroplanen att vi ska försöka bryta stereotypiska könsmönster. Vi ska främja att inte 

hamna i stereotypa könsroller.” (Pedagog 2).  

“Jag tror att arbetet kring genus bör utvecklas, fast utformningen beror på vilken verksamhet 

det handlar om. Jag tror exempelvis att olika rum på vissa förskolor bör utformas på ett mer 

genusmedvetet sätt. Jag tror också det är viktigt att man beter sig lika mot både flickor och 

pojkar.” (Pedagog 3).  

“Jag tycker att vi arbetar på ett medvetet sätt med genus på vår förskola. Men jag tror också 

att genus är ett område som jag aldrig tror att man blir fullärd inom.” (Pedagog 4).  

Avslutningsvis var alla respondenter överens om att de är deras yrkeslivserfarenhet som gett 

dem de bästa redskapen för att på ett medvetet sätt kunna arbete med genus i förskolan.  
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7 Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva, analysera och förstå pedagogers verbala bemötande 

gentemot flickor och pojkar. Detta bemötande ville vi sedan ställa i jämförelse med vad som 

finns formulerat i förskolans styrdokument.  

Den teoretiska utgångspunkten för studien har varit den sociokulturella teorin. Säljö (2000) 

menar att kommunikativa processer är centrala i ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt 

lärande och utveckling. Vidare beskriver Hundeide (2006) att barns utvecklingsprocess i hög 

grad är beroende av andra individer. 

Den sociokulturella teorin har i denna studie kommit till uttryck genom att vi studerat 

pedagoger verbala handlingar gentemot barnen i deras vardagliga samspel på förskolan. 

7.1 Metoddiskussion 
Halkier (2010) menar att det kan vara bra att använda sig av flera metoder för att fördjupa 

kunskaperna kring ämnet samt att det kan bidra till en ökning av trovärdigheten för studiens 

resultat. Därför har de empiriska studierna i denna studie grundat sig på två olika metoder, 

intervjuer och strukturerade observationer.  

En av studiens metoder var intervjuer som enligt Patel och Davidson (2003) innebär att de 

frågor som ställs till respondenterna lämnar utrymme för att svara med egna ord. Författarna 

beskriver det som en lämplig metod när du vill ta del av respondentens egna uppfattningar om 

något fenomen. Eftersom vi båda var bekant med både förskolan och pedagogerna så 

upplevde vi att intervjuerna och observationerna var avslappnade och vi kunde föra ett 

normalt samtal med varandra utan press.  

Nackdelen med kvalitativa empiriska studier kan vara tidsaspekten. Det kan vara tidskrävande 

att bearbeta underökningarna. Respondenterna i studien skalades därför ned till fyra stycken 

med denna tidsaspekt i åtanke. Med tanke på att studiens syfte var ta reda på pedagogers 

tankar om den verbala interaktionen i förskolan, sett ur ett genusperspektiv ville vi trots denna 

tidsaspekt att studien skulle utgå ifrån kvalitativa undersökningar. 

Inför varje intervju frågade vi respondenterna om de kände sig bekväma med att samtalet 

spelades in, varpå tre av fyra pedagoger godkände inspelning av samtalet. Den intervjun som 

inte spelades in såg vi inte som ett problem. Att sitta med penna och papper underlättade 

samtalet då en skrev och den andra fokuserade på samtalet och det var även en av 

anledningarna till att vi båda ville vara delaktiga under intervjuerna. Ibland uppstår situationer 

där det krävs av oss att vara flexibla och lösa situationen på ett sätt som gör att respondenten 

kan känna sig bekväm och avslappnad. Detta styrker även Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2012) som menar en intervjustudie även bygger på den kontakt och tillit vi kan 

skapa med den som intervjuas. En nackdel med inspelning av intervjuer är tiden det tar att 

transkribera de inspelade samtalen istället för att göra direkta anteckningar. Under 

transkriberingen och bearbetningen av intervjuerna upptäcktes däremot en fallgrop. En 

forskningsfråga som studien har som utgångspunkt är på vilket sätt styrdokumentet blir tydligt 

i pedagogers verbala bemötande gentemot flickor och pojkar. Det hade underlättat 

bearbetningen och analysen om det hade funnits en fråga under intervjuerna som hade kunnat 



17 
 

knytas till denna forskningsfråga. Ingen intervjufråga under intervjuerna kunde ställas i direkt 

relation till ovanstående forskningsfråga. Detta gjorde det svårt för oss att i studiens resultat 

föra ett resonemang om denna forskningsfråga. På grund av detta valde vi att fördjupa oss i 

förskolans styrdokument och dra paralleller mellan denna fördjupning och studiens empiriska 

resultat. 

Att observationerna som var en del av de empiriska studierna utfördes av oss båda två 

upplevde vi som en styrka och tillgång. Patel och Davidson (2003) menar att två observatörer 

kan användas för att kontrollera en studies reliabilitet. 

Under observationerna och bearbetningen av observationerna uppdagades svårigheter med att 

säkerställa att de personer som observerades inte förändrade sitt beteende när de visste att de 

observerades. Bryman (2006) menar att man vid strukturerade observationer måste förstå att 

människor kan ändra sitt beteende för att de vill att deras beteende ska uppfattas som positivt. 

7.2 Resultatdiskussion 
I följande avsnitt kommer resultatet diskuteras med forskningsfrågorna som grund samt 

studiens teoretiska bakgrund och syfte.  

För att få svar på följande forskningsfråga; I stödjande, tröstande och korrigerande situationer, 

vilka eventuella skillnader finns det i pedagogers verbala bemötande gentemot barnen, sett ur 

ett genusperspektiv, observerades pedagogers verbala interaktion med barn. Under 

observationerna registrerades i vilken frekvens pedagogers verbala interaktion förekom med 

flickor och pojkar i situationer som innefattande stödjande, tröstande och korrigerande 

uttryck. Observationerna pekar på att den mesta verbala interaktionen i de förutbestämda 

situationerna var riktad mot pojkar. Ett tydligt resultat av observationerna var att majoriteten 

av den verbala interaktionen som förekom, på förskolan där de empiriska studierna utfördes, 

var i korrigerande situationer och var till största del riktad mot pojkar. Av resultatet framgår 

dock inte vilka bakomliggande orsaker som bidrog till att den verbala interaktionen främst 

gick till pojkar. Detta för att vi under observationerna endast registrerade användningen av 

stödjande, tröstande och korrigerande uttryck sett ur ett genusperspektiv. Av den empiriska 

studien framgår det alltså inte varför situationen uppstod eller hur den artade sig. En möjlig 

orsak till detta fenomen tror vi kan vara barngruppens sammansättning med olika 

personligheter. Med detta påstående menar vi att alla individer har olika personligheter och 

intressen. Detta betyder att alla barngrupper i förskolan ser olika ut beroende på vilka barn, 

pedagoger och personligheter som ingår i gruppen. Vår förhoppning är därför att pedagogerna 

riktar sin uppmärksamhet till de situationer som kräver den, istället för att rikta 

uppmärksamheten till ett visst kön. Statens Offentliga utredningar menar att de tydligaste 

skillnaderna mellan flickor och pojkar görs just av pedagogerna och deras förväntningar de 

har på respektive kön (SOU, 2006:75). 

Resultaten av studien visar som vi tidigare nämnt att majoriteten av den verbala interaktionen 

som innefattade korregering var riktad mot pojkar. En annan möjlig anledning till detta 

fenomen tror vi kan vara att dessa sätt att göra skillnad på barnen är så pass djupt rotade inom 

oss, att vi handlar utan att reflektera och på så sätt blir dessa könsmönster nästintill osynliga. 
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Olofsson (2007) menar att ett vanligt förekommande fenomen är att personal i förskolan sätter 

pojkar i första rummet i strukturerade och vuxenstyrda aktiviteter. Detta kan ställas i relation 

till studiens resultat. Vidare hävdar Henkel (2006) att pojkar är den grupp som får den mesta 

negativa uppmärksamheten. Denna negativa uppmärksamhet leder i sin tur till att barnens 

uppfattningar om vad som är normen för flickor och pojkar förstärks. Det vill säga att 

pojkarna är den grupp som anses vara livligare, bråkigare och mer högljudda. 

För att få svar på följande forskningsfråga; Hur beskriver verksamma pedagoger skillnaden i 

den verbala interaktionen i förskolan gentemot flickor och pojkar, genomfördes intervjuer 

med verksamma pedagoger. 

Alla respondenter svarade att deras förhoppning var att de bemötte alla barn lika, oavsett kön. 

På frågan hur arbetet kring genus och jämställdhet bör utvecklas var alla respondenter eniga 

om vikten av kunskap om genus och jämställdhet samt hur användningen och arbetet av dessa 

begrepp ska genomsyra hela verksamheten. Av intervjuerna framgick det dock att 

respondenterna hade olika syn på hur detta arbete bör utvecklas och utformas. En pedagog var 

noga med att poängtera att genusarbetet i förskolan behöver utvecklas genom att exempelvis 

förbättra utformningen i den rumsliga miljön. De övriga respondenterna poängterade vikten 

av att på ett medvetet sätt arbete med genus via det verbala språket. Rithander (1991) menar 

att alla verksamma pedagoger måste ansvara för att jämställdhet i förskolan upprätthålls.  

Resultatet av intervjuerna pekar på att det saknas utbildning inom ämnet genus och att de 

bästa redskapen respondenterna fått för att på ett medvetet sätt kunna arbeta med genus har 

deras yrkeslivserfarenhet gett dem. Detta styrker Wahlgren (2011) som framhåller vikten av 

att vara insatt i genusbegreppet och dess innebörd. Under en av intervjuerna beskrev en 

respondent att de försöker utforma sin verksamhet efter vad barnen är intresserade av och vad 

som motiverar dem samt att ge barnen inflytande i verksamheten. Olsson och Sörensen (2007) 

beskriver det som viktigt att möta barnen där de är för att visa barnen respekt. Genom att möta 

barnen kan vi gå in i deras värld och på så sätt göra den större och visa nya möjligheter. 

Vidare menar Henkel (2006) att alla människor ska ha rätt till inflytande över sitt eget liv 

samt kunna påverka det utan att begränsas av förväntningar och föreställningar som grundas 

på könstillhörighet. Det handlar om att tillföra möjligheter till barnen och inte ta ifrån menar 

Olsson och Sörensen (2007). Att låta barn utveckla sin personlighet efter sina egna villkor, 

erfarenheter och förutsättningar ser vi som en viktig aspekt i förskolan vilket även Olsson och 

Sörensen (2007) styrker på så sätt att barnen ges nya och större möjligheter som då utgår ifrån 

barnens egen livsvärld. 

 

Ett genomgående mönster vi såg under intervjuerna var att samtliga pedagoger ansåg sig 

medvetna om vilka värderingar som kan förmedlas till barnen via det verbala språket och 

handlingar. Samtliga pedagoger var även eniga om att deras förhoppning är att de behandlar 

flickor och pojkar lika. Efter sammanställning av observationer och intervjuer så upptäckte vi 

att samtliga pedagoger ville förminska sin prestation vad gällde arbetet med genus i förskolan. 

Istället för att vara nöjda över sin insats vad gäller genusarbetet så lade de om än större vikt 

vid tanken att det alltid går att förbättra sitt arbete samt att de aldrig blir fullärda. En möjlig 

anledning till detta anser vi kan vara att pedagogerna tror att arbete med genus måste vara 

synliga och tydliga aktiviteter istället för att det ska genomsyra hela verksamheten. 
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Under studiens observationer uppmärksammade vi att pedagogerna ansträngde sig för att göra 

sina tankar och sitt arbete om genus tydligt och synligt för oss. Detta genom att exempelvis 

säga “se där, nu leker en flicka tillsammans med en pojke” och “hur många pojkar respektive 

flickor finns det i rummet”. Detta tycker vi stärker vår hypotes om att pedagogerna möjligen 

trodde att genusarbetet på förskolan är ett arbete som bör vara isolerat till vissa aktiviteter där 

det tydligt framgår att det är genus som ska förmedlas istället för att vara ett arbete som 

genomsyrar hela verksamheten och alla aktiviteter. 

 
Nedan kommer paralleller dras mellan studiens empiriska resultat och forskningsfrågan; På 

vilket sätt blir styrdokumentet tydligt i pedagogers verbala bemötande gentemot flickor och 

pojkar. 

Pedagoger i förskolan har ett tydligt uppdrag att följa i form av läroplanen. I läroplanen för 

förskolan kan du läsa att: 

 

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

på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 

och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 

och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2011. s. 4). 

Resultatet från intervjuerna visar att pedagogernas ambition var att följa de riktlinjer som 

finns formulerade i läroplanen. Deras ambition blev tydligt när vi ställde frågan hur de anser 

att de bemöter barnen verbalt sett ur ett genus perspektiv. På den frågan svarade alla 

respondenter att deras förhoppning är att de bemöter barnen lika, oavsett kön. Respondenterna 

klargjorde alla att de aldrig kan veta med säkerhet att de bemöter alla lika men alla uttryckte 

den förhoppningen. Som Rithander (1991) framhåller är det orimligt att lägga allt arbete med 

genus och jämställdhet på förskolan. Men med pedagogernas tankar kring sitt eget bemötande 

mot barnen och deras ambitioner så är arbetet kring genus och jämställdhet på väg mot rätt 

riktning. De intervjuade pedagogerna var alla överens om att alla barn ska behandlas lika 

oavsett kön. Detta tycker vi pekar på att pedagogernas ambition är att följa de riktlinjer som 

finns formulerade i läroplanen. Skolverket (2011) samt Diskrimineringsombundmannen 

(2005) styrker detta med åsikter att förskolan vilar på en värdegrund som bland annat lägger 

fokus på alla människors lika värde och jämställdhet. Som ovan nämnt beskriver Hirdman 

(1998) det så kallade genuskontraktet och menar att vi måste koncentrera oss på att förstå och 

förändra detta kontrakt. Författaren beskriver den könsmaktsordningen som finns i samhället 

och kan förklaras genom tre principer. När du skapat en förståelse kring dessa principer och 

begriper genuskontraktets innebörd så tror vi att man kan påbörja ett framgångsrikt 

jämställdhetsarbete. Henkel (2006) framhåller att begreppet jämställdhet brukar beskrivas 

som människors lika rättigheter, oavsett kön. Rithander (1991) menar att alla pedagoger måste 

ta sin del av ansvaret i verksamheten. Utifrån datainsamlingens resultat så upplever vi att 

pedagogerna förstår sin egen roll i genusarbetet som ska genomsyra verksamheten samt dess 

uppdrag. 
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Resultaten från observationerna pekade på att pojkarna var den grupp som pedagogerna hade 

mest verbal interaktion med, sett ur de situationer som vi studerat. Om man här jämför det 

sagda och det gjorda med hjälp av intervjuer och observationer kan man se en viss skillnad. 

Det problematiska i denna studie blir dock att tyda resultaten då observationerna utfördes 

under en relativt kort tid och endast på en förskola. Det hade varit orättvist att säga att 

pedagogerna inte följde de mål som finns formulerade i läroplanen efter att endast observerat 

dem under ett fåtal dagar. 

8 Vidare forskning 

Som fortsatt forskning på denna studie hade det varit intressant att se genusfrågan ur barnens 

perspektiv. Att genomföra en intervjustudie med barn för att ta reda på deras syn på genus och 

eventuella upplevda skillnader mellan flickor och pojkar. Detta hade varit en bra 

utgångspunkt för en studie då vi upplever att det hade varit av stor vikt att tydliggöra barnens 

perspektiv, då det är barnen som är huvudpersonerna i frågan. En annan intressant vinkling på 

liknande forskning hade varit att basera studien på barnets vårdnadshavares åsikter och tankar 

kring hur genusarbetet kommer till uttryck i förskolans verksamhet. I verksamheten är det 

viktigt att personal har en god kontakt med barnens vårdnadshavare. Därför hade detta varit 

en intressant utgångspunkt. Denna studie hade kunnat fungera som en bro mellan barnet, 

familjen och förskolan. På så sätt hade man på ett bredare plan kunnat arbeta med genus och 

synliggjort vilka konsekvenser olika handlingar, verbala och kroppsliga, kan ha på barnet.  
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10 Bilagor           
 

10.1 Bilaga 1 
 

Kön   Stödjande, tröstande,    Händelseförlopp 

       korrigerande 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 

10.2 Bilaga 2 
 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du varit verksam inom barnomsorgen? 

3. Vad innebär genus och jämställdhet för dig i ditt dagliga arbete med barnen? 

4. Anser du att det finns olikheter mellan könen. Om ja, på vilket sätt anser du att flickor och 

pojkar är olika?  

- Om ja, vilka skillnader anser du det finns i beteende, fysiska handlingar, verbala yttranden, 

relationer mellan individer och känslouttryck?  

5. Hur anser du att du verbalt bemöter barnen, sett ur ett genusperspektiv? 

6. Anser du man behöver öka medvetenheten om arbetet kring genus och jämställdhet i 

förskolan. Om ja, hur ska detta arbete utformas?  

7. Hur anser du att din utbildning gett dig redskap för att på ett medvetet sätt arbeta med 

genus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


