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Abstrakt 
Vår studie har som syfte att problematisera hur pedagoger säger sig agera 

gentemot flickor och pojkar samt hur de i praktiken faktiskt agerar, sett ur en 

genus- och jämställdhetsperspektiv. De frågeställningar som vi har ställt är: Hur 

anser sig pedagogerna agera gentemot flickor och pojkar? Hur agerar pedagoger i 

förhållande till flickor och pojkar? Vi har använt oss av en hermeneutisk 

forskningsansats samt enkäter och observationer för att genomföra studien samt 

haft avslutande samtal med pedagogerna. Resultatet visar att det både uppkommer 

skillnader och likheter med tidigare forskning samt att det pedagogerna förhåller 

sig i teorin inte alltid stämmer överens med hur de agerar i praktiken. 
 

Sökord: genus, jämställdhet, hermeneutisk forskningsansats, värdegrund 
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1. Inledning 

Genus och jämställdhet är ofta ett ämne som väcker starka reaktioner, vilket vi 

även märkt under utbildningens gång. Hur människor bemöter pojkar och flickor 

har vi fått se under våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU). Detta har fått 

oss intresserade av att ta reda på hur det faktiskt är i förskolan och hur olika 

förskolor tolkar det som står i Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 

rev 2010). 

 
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla 

verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom 

rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram 

och synliggöras i verksamheten (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 4). 

  

Till vår besvikelse har vi som studenter aldrig fått tillfälle till att gräva djupare i 

detta ämne, vilket gör att vi valde att skriva om just detta – genus och jämställdhet 

i förskolan. 

 

Vi anser att det är viktigt att varken begränsa eller styra ett barn utifrån deras 

könstillhörighet utan att alla barn skall få möjligheter till att få vara just barn, inte 

bara pojke och flicka. En annan anledning är att vi vill se förskolan som en plats 

där barn kan vara barn utan att bli dömda utifrån om de är pojkar eller flickor, att 

förskolan skall ge barnen ett andrum och att de skall få möjlighet att koppla bort 

andras syn på vad som är lämpligt, som exempelvis föräldrars synsätt, hur det är 

hos mormor/morfar och så vidare. En ytterligare anledning är att vi båda har barn 

i förskolan och därigenom fått ta del av de reaktioner som skapas då vi säger ifall 

vi har en son eller dotter. 

 

1.1. Arbetsfördelning 

Vi har valt att fördela arbetet väldigt lika och hela tiden granska varandra. Ett 

exempel på detta är när en av oss skrev ett stycke och att den andra då läste 

igenom och kom med synpunkter och ibland även direkta ändringar. Under hela 

studiens gång har vi arbetat parallellt med varandra och det anser vi har varit till 

vår fördel. Enkäterna har vi tillsammans diskuterat fram och det gäller även vårt 

observationsschema. Observationerna är uppdelade mellan oss men med en 

ständig förflyttning mellan situationer och undersökningspersoner. Vi valde under 

det avslutande samtalet att Maria förde samtalet och Filippa antecknade det som 

sades.  
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2. Syfte 

Vårt syfte är att jämföra skillnader och likheter mellan teori och praktik i 

pedagogers förhållningssätt. Det vill säga hur de tror sig agera och hur de faktiskt 

agerar ur ett jämställdhetsperspektiv. 

 

2.1. Frågeställningar 

Vi vill, i våra frågeställningar, forska kring två frågor och därmed se ifall det finns 

några likheter respektive skillnader; 

 

 Hur anser sig pedagogerna agera gentemot flickor och pojkar? 

 

 Hur agerar pedagoger gentemot flickor och pojkar? 
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3. Bakgrund 

I två- till treårsåldern lär sig de flesta barn att skilja på flickor och pojkar. Barn i 

denna ålder uppmärksammar att det finns mammor och pappor, flickor och 

pojkar, att flickor är en hon och pojkar en han. Det är nu de skapar en 

könsidentitet som de kan förhålla sig till (Evenshaug & Hallen, 2001). En könsroll 

kan ses som någonting av både natur (kön) och kultur (genus) och även som 

obeständig (Tallberg Broman, 2002). 

 

3.1. Genus och kön 

Att kategorisera flicka och pojke är någonting som sitter djupt inrotat hos de flesta 

människor och ett tydligt tecken på detta är att det första frågan vi ställer om ett 

nyfött barn är vilket kön det har - är det en pojke eller en flicka? Redan här skapas 

olika förutsättningar på grund av vilken könstillhörighet barnet har.  

 

Wedin (2009) menar att genus och kön är skilda saker. Begreppet genus handlar 

främst om det sociala könet, det vill säga hur barnet skapar sin könstillhörighet 

utifrån den kultur som barnet befinner sig i samt synen på vad som är manligt och 

kvinnligt. Detta kan bland annat handla om uppfostran, vilken tid vi lever i samt 

vilka människor som finns i vår omgivning (Odelfors, 1998; Rithander, 1991; 

Tallberg Broman, 2002). Det sociala könet är föränderligt och beroende av den 

sociala miljön. Olofsson (2007) kallar det sociala könet för likhetstänkande och 

att kön konstrueras av den sociala miljön som omgiver en människa. Enligt 

Wedin (2009) handlar kön om det biologiska arvet, det vill säga den fysiska 

kroppen. Att vara flicka eller pojke utifrån ifall barnet har en snopp eller snippa 

betecknar det biologiska könet. Detta kallar Olofsson (2007) för särartstänkande, 

att flickor och pojkar är biologiskt sett olika. Vidare menar Olofsson att ifall vi 

har denna syn på flickor och pojkar bör vi därmed behandla flickor och pojkar 

olika beroende på deras behov eftersom biologiska kön inte går att ändra på. 

 

3.2. Socialkonstruktivistisk teori 

En socialkonstruktivistisk teori har sina rötter i framförallt forna Sovjetunionen 

och en av de mest framstående förespråkare är Lev Vygotskij. Med en 

socialkonstruktivistisk teori ses barnets utveckling som någonting som skapas i ett 

socialt sammanhang (von Tetzchner, 2005). ”Deras insikter och kognition formas 

genom samverkan med andra människor och internationalisering av kulturens 

redskap och sätt att tänka” (von Tetzchner, s. 32). När vi ser barnets utveckling av 

sociala färdigheter utifrån en socialkonstruktivistisk teori sker dessa i situationer 

där ett samspel med andra människor äger rum (von Tetzchner).  

 

Teorier kring könsskillnader har tidigare setts utifrån ett biologiskt synsätt och det 

är först under senare år som den sociala faktorn kommit att spela stor roll. 
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Tallberg Broman (2002) och Eidevald (2009) menar att socialkonstruktivistisk 

teori är den mest aktuella teorin just nu. 

 

I dagens läge tycks debatten kring genus vara grundad i den 

socialkonstruktivistiska teorin, vilken Tallberg Broman (2002) beskriver som ”att 

kön är något konstruerat, skapat – om än med olika inriktningar […]” (s. 26). 

Författaren menar vidare att ett konstruktivistiskt synsätt inte endast handlar om 

det biologiska och naturliga könet utan om det kulturella sammanhanget, som 

exempelvis klass, religion, etnicitet, sociala faktorer och historia.  

 
Både kön och genus ses som socialt konstruerat, bland annat utifrån 

argumentet att det inte går att fastställa någon definitiv skiljelinje mellan vad 

som är natur (kropp) och kultur (genus). Även kroppen tolkas och förstås via 

föreställningar om kön. Här fyller talet om eventuella olikheter eller likheter 

inte alltid någon mening. Mitt eget perspektiv utgår från just detta antagande, 

där kvinnor och män varken ses som olika eller lika. Intresset är därför inte 

att se vilka likheter eller olikheter som eventuellt kan finnas utan att se hur 

kön och genus konstrueras socialt och hur vi konstitueras inom kategorierna 

kvinna/man (flicka/pojke), men även hur konstruktionerna förändras över tid 

och i olika situationer (Eidevald, 2009, s. 20). 

 

3.3. Kvinnodominansen i förskolans historia 

Kring mitten av 1800-talet och fram till 1900-talets mitt hörde det till skolans 

värld att män lärde ut kunskap till barn samt att skolan vid denna tid var starkt 

knuten till kyrkan och den kristna läran. Lärarinnor förekom men det var ovanligt. 

Under en lång tid sågs kvinnor och män som olika och skulle därför även hållas 

isär - mannen skulle hålla sig till det teoretiska och kvinnan till det praktiska. I 

förskolans värld, med bland annat barnkrubbor och kindergarten, var kvinnor 

desto vanligare. Att en kvinna skulle arbeta inom denna slags barnomsorg ansågs 

som perfekt, eftersom synen på kvinnan till stor del handlade om omsorg till barn 

samt att kvinnan var den som såg efter hemmet vilket också innebar att männen 

inte kunde arbeta i förskolan till en början (Tallberg Broman, 2002). Dock blev 

det, efter 1950-talet, en större efterfrågan på män som förskollärare vilken även 

fortsatte under cirka tjugo till trettio år senare. Antalet män i förskolan har dock 

alltid varit liten (Vallberg Roth, 2011). År 1955 tillkom även titeln förskollärare, 

till skillnad från tidigare då det bland annat hette barnträdgårdslärarinna. 

 

3.4. Genus och jämställdhet ur ett historiskt perspektiv i förskolan 

I Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) går det att läsa om hur 

värdegrunden ska påverka pedagogers förhållningssätt gentemot barnen i 

förskolan. Det är vuxna som är barns förebilder och hur en pedagog agerar kan i 

hög grad påverka barns egen värdegrund. 

 

Kring mitten av 1800-talet fanns det undervisning som gick under namnet 

”småbarnsskola” där barn mellan två och sju år som fick ingå i verksamheten 

samt att antalet barn varierade kraftigt i skolorna. Verksamheten bedrevs av en 
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lärarinna som hade till uppgift att ”med en kärleksfull och kristlig hand ge barnen 

moralisk omvårdnad […]” (Vallberg Roth, 2011, s. 30). Undervisningen i 

småbarnsskolan var starkt influerad av den kristna tron och dess värderingar. 

Både flickor och pojkar fick möjlighet till undervisningen. Verksamheten var 

könsindelad på så sätt att pojkarna fick hålla sig till den ena sidan av salen och 

flickorna till den andra. Däremot uppmanades barnen att blandat gå in i 

undervisningssalen för att ge stöd åt varandra (Vallberg Roth, 2011). I början av 

1900-talet var undervisningen inom skolväsendet fortfarande uppdelad mellan 

flickor och pojkar, där även lärarna var en del i segregeringen. Kvinnliga lärare 

undervisade flickor och manliga undervisade pojkar. Här användes motiveringen 

att flickor och pojkar är olika, varför då uppfostra dem lika (Tallberg Broman, 

2002)? SOU (2006:75) poängterar, i sin utredning om förskolans historia, att det 

var skolan som delade upp flickor och pojkar och att det var förskolan som 

integrerade de båda könen, där både flickor och pojkar fick vistas tillsammans. 

 

Mellan 1975–1981 gav Socialstyrelsen ut en slags arbetsplan för förskolan. I den 

stod det dock ingenting om hur och varför förskolan skulle arbeta för jämställdhet 

mellan flickor och pojkar för att motverka traditionella könsmönster. Däremot 

gick det att läsa om hur viktig förskolan var för jämställdhet mellan föräldrarna, 

att verksamheten fanns för att båda föräldrarna skulle kunna ta del av arbetslivet 

(SOU, 2006:75). 

 

År 1987 kom ett pedagogiskt program för förskolan som underlättade för 

verksamheten att arbeta med jämställdhet och i där i gick det även att läsa om 

förskolans uppgifter (uppdrag) och mål med verksamheten. I programmet stod det 

även om hur förskolan ska hjälpa och stödja barnen i deras utveckling av 

könsidentiteten samt att förskolan ska arbeta för jämställdhet (SOU, 2006:75). Det 

var dock inte förrän 1998 som den första läroplanen för förskolan utgavs och det 

är inte heller förrän då som det tydligt står att verksamheten ska motverka 

traditionella könsmönster, vilket även står med i den reviderade upplagan av 

Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

3.5. Pedagogers förhållningssätt gentemot flickor och pojkar 

Som vi tidigare nämnt är det genom socialisation som olikheter mellan könen 

uppstår. Enligt Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) ska 

personalen arbeta mot traditionella könsmönster, vilket är någonting som inte 

alltid överensstämmer med verkligheten. Enligt SOU (2004:115) finns det i våra 

svenska förskolor en omedvetenhet om pedagogers agerande gentemot flickor och 

pojkar. Pedagoger i förskolan kan vara medvetna om att de inte behandlar flickor 

och pojkar likvärdigt, men de ger uttryck för att det är ett agerande som är svårt 

att upptäcka och förändra. Genom att pedagoger skaffar sig kunskap om och ökar 

sin medvetenhet kring genus kommer en förändring att kunna ske, men ifall 

pedagoger bara ställer sig passiva förstärks de traditionella könsmönstren i 

förskolan (SOU, 2004:115). 
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Det finns enligt Svaleryd (2002) ett vanligt förekommande fenomen i det svenska 

skolväsendet, vilket är att vi alltför ofta fokuserar på barnet och inte på 

pedagogen. Berges (2001) studie fokuserar på hur pedagoger agerar i ett 

jämställdhetsarbete och studien beskriver hur pojkar gavs möjlighet att ta mer tid 

på sig i verksamheten och oftare fick ordet i samlingssituationer. Det visade sig 

även att flickorna under samlingarna tog mindre plats än pojkarna, att de oftare 

var tysta och uppmärksamma medan pojkarna oftare störde, pratade rakt ut och 

rörde sig på ett sätt som påverkade den övriga barngruppen. För att motverka 

detta började pedagogerna sitt arbete för att få en jämställd barngrupp. Exempel 

på detta var under utevistelserna, där pedagogerna närmade sig barnens livsvärld 

genom att vara mer tillgängliga, vilket resulterade i att de då kunde motverka den 

traditionella könsordningen. De hade som mål att barnen på så sätt skulle känna 

sig trygga i den fria leken. Under samlingarna började pedagogerna att ignorera 

de pojkar som var högljudda och istället lyssna mer på de tysta barnen (Berge, 

2001). Steenberg (1997) och Svaleryd (2002) menar att pojkar får mer 

uppmärksamhet men är inte alltid är någonting positivt då det visar sig pojkar får 

mer tillrättavisningar än flickor och att öppna frågor inte heller ställs till pojkarna 

på samma sätt som flickorna.  

 

Under en aktionsforskning som genomfördes på en förskola i Sverige fann Berge 

(2001) att pedagogerna i av- och påklädningssituationerna ställde högre krav på 

flickorna än pojkarna när det gällde att klä på sig själva. Flickorna gavs däremot 

mer tid för samtal med pedagogerna och pojkarna fick ofta små befallningar. Det 

är något som förekom på flera förskolor som nämns i Berges forskning. 

Pedagogerna fann genom deltagandet i studien att könsmönstret satt långt inrotat i 

ryggraden på dem själva samt att de inte heller var medvetna om hur stor skillnad 

de gjorde på barnen utifrån deras kön. Det visade sig även i Wahlströms (2003) 

studie att pojkarna hade mer bråttom ut än flickorna och författaren frågar sig vad 

det kunde bero på. Det visade sig att pojkar i på- och avklädningssituationer fick 

förmaningar och kommandon och dominerades under dessa situationer. Flickorna 

hade däremot långa samtal med pedagogerna men avbröts dock vid ett flertal 

tillfällen på grund av att pojkarna behövde hjälp. 

 
Pojkarna ges ständig bekräftelse baserad på negativa förväntningar och 

situationer. De uppmärksammas för saker de inte borde ha gjort eller inte gör. 

De får ständigt stå i ett negativt centrum, utan tillgång till ett nyanserat språk 

och utan socialt språk och utan socialt samspel och relationsträning 

(Wahlström, 2003, s. 13). 

 

Berge (2001) beskriver hur de stökiga pojkarna, genom personalens tillsägningar, 

fick mer utrymme i till exempel samlingssituationerna. Fortsättningsvis tar 

författaren upp hur pedagogerna även i matsituationer gav de stökiga pojkarna 

mer uppmärksamhet, både positiv och negativ. Den tysta flickan, som satt vid 

pojkarnas bord, glömdes nästan bort av den pedagog som var närvarande. På 

förskolan visade pedagogerna brister när det kom till att uppmärksamma de mer 

tysta barnen. Pedagogerna som deltog i aktionsprojektet valde att segregera 

flickorna och pojkarna från varandra vid måltidssituationerna för att de ansågs 
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behöva träna på olika saker. 

 

Personalen på de svenska förskolorna har, enligt SOU (2004:115), bidragit till att 

ett visst beteende hos flickor och pojkar förstärkts, vilket är att flickorna blir 

hjälpfröknar och pojkarna blir upprorsmakare. Wahlström (2003) tar i sin bok 

Flickor, pojkar och pedagoger upp en situation på en förskola där barnen skulle 

baka tillsammans. Pojkarna stod i centrum och flickorna fick agera hjälpfröknar, 

springa ärenden och ge ett lugn åt pojkarna. På förskolan förekom det även att 

flickorna fick agera som en buffert för stökiga pojkar då pedagogerna under 

samlingarna valde att placera barnen varannan flicka och pojke (Svaleryd, 2002; 

Wahlström, 2003). Svaleryd (2002) förklarar det med att ”flickan hade blivit 

lösningen och därmed bärare av ett pedagogiskt problem” (s. 21). 

 

Enligt Juul och Jensen (2003) är det är pedagogernas ansvar att barnen får 

möjlighet att ha ett kvalitativt samspel med den vuxne. Vidare påpekar författarna 

är att det är kulturen som formar barnens tankar och möjligheter. De tar i boken 

Relationskompetens i pedagogernas värld upp ett exempel på detta, ”att ’pojkar 

inte gråter’ men flickorna gärna får det” (s. 237). Pedagogerna i förskolan är en 

viktig del i barns liv och de kan påverka vilka känslor och handlingar barn tillåts 

eller inte tillåts tycka och känna. 

 

I förskolan ska barnen enligt Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 

2010) ges möjligheten att vara i en värld som inte skall behandla dem olika utifrån 

vilket biologiskt kön de tillhör. Men enligt Wahlström (2003) kan det arta sig 

väldigt annorlunda, då hon ger tydliga exempel på skillnader mellan pojkar och 

flickor. Exempelvis när pojkarna slipper städa undan efter leken och pedagogen till 

slut själv gör det, samt hur en flicka måste avbryta påklädnaden av sig själv för att 

lägga tillbaka en bok som hon använt. 

 

3.6. Tidigare forskning 

Efter att ha läst om tidigare forskning kring könsroller och förhållningssätt i 

förskolan har vi valt några exempel som förekommer i förskolan. Med exempel 

menar vi bestämda situationer som vi vill undersöka i vår studie. Anledningen till 

varför vi har valt just dessa är dels för att situationerna är en stor del av vardagen i 

verksamheten, dels för att se om tidigare forskning stämmer överens med vad vi 

kommer att upptäcka i en utvald verksamhet. De situationer som vi valt att 

undersöka närmare är samling-, måltids- och av- och påklädningssituationer. 

 

Månsson (2000) tar upp olika situationer som kan uppstå i en förskoleverksamhet 

och där påverkan till könsmönstren kan bli särskilt tydliga. Författaren kallar 

dessa för Helt vuxenledda, det vill säga att barngruppen styrs av en vuxen, och 

Delvis vuxenledda vilket innebär att barnen ges utrymme till eget initiativ 

samtidigt som en vuxen är närvarande. Vidare menar författaren att det är 

pojkarna som i dessa situationer dominerar. Däremot, i de Inte vuxenledda 
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situationerna, ges barn utrymme att styra sina egna aktiviteter. Här kan det dock 

vara svårt att urskilja vilket av könen som tar mer plats.  

 

Det visar sig även tydligt i samma studie att det är pojkar som tar mer initiativ till 

kommunikation med de vuxna än vad flickor gör. I de Helt vuxenledda 

situationerna ger pedagogerna pojkarna mest utrymme. Det kan jämföras med 

flickor, som är mer framträdande vid de Inte vuxenledda situationerna. Däremot 

tycks det vara mer jämnt fördelat mellan flickor och pojkar när det kommer till 

situationer som är Delvis vuxenledda. 

 

3.6.1. Samling 

Enligt Månsson (2000) tycks samlingarna vara starkt förankrade i skolans 

tradition och är Helt vuxenledda. Samlingar är även vanligt förekommande i 

förskolan där det ofta finns en bakomliggande orsak till varför barngruppen 

behöver vara samlad. Detta kan exempelvis vara att fira någons födelsedag, samla 

ihop en splittrad barngrupp innan lunch och så vidare. Samlingar i förskolan kan 

även förklaras som en situation för lärande och som en förberedelse inför skolan. 

Vid samlingssituationer har det visat sig att pedagoger tillåter pojkar få och ta mer 

utrymme än flickor samt att pedagoger ger pojkar mer tid och svängrum 

(Eidevald, 2009). Detta ger även Odelfors (1998) uttryck för när hon, i sin bok 

Förskolan i ett könsperspektiv, skriver att pojkar tar mer plats och även deltar i 

högre grad än flickor i mer strukturerade samlingssituationer. 

 

3.6.2. Måltidssituationer 

Resultat av studier har visat sig variera när det kommer till vem som ges mest 

uppmärksamhet i måltidssituationerna. Månsson (2000) beskriver i sin avhandling 

att könsfördelningen i måltidssituationerna var mer jämnt fördelade och flickor 

gavs mer utrymme i dessa situationer som Månsson kallar för en Delvis vuxenledd 

situation. Till skillnad mot Helt vuxenledda situationerna, tog flickorna här mer 

initiativ till att skapa ett samspel med pedagogerna. Wahlström (2003) beskriver 

däremot hur pojkarna fick inta huvudrollen vid matbordet och flickorna således 

fick birollen. Vid en måltidssituation beskriver Wahlström hur pojkar använder 

ordet ”öh” i matbordet och varje gång de använde ordet fick de, av en flicka, 

någonting skickat till dem. Detta skiljer sig dock från Eidevalds (2009) studie, där 

han menar att flickorna fick en större uppmärksamhet vid måltidssituationerna än 

pojkarna. Författaren menar att flickorna mer förekommande fick frågor av 

pedagogerna än vad pojkarna fick. Flickornas frågor var ofta av öppen karaktär, 

medan pojkarna uteslutande fick frågor med endast ”ja- och nej svar”. Det här 

resulterade i att flickorna gavs större utrymme till att kommunicera med 

pedagogerna. 

 

Vidare menar Eidevald (2009) och Wahlström (2003) att pojkarna fick sina behov 

tillgodosedda genom att pedagogerna, och även flickorna, serverade pojkarna utan 

att de behövde uttala vad de ville ha. 
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3.6.3. Av- och påklädning 

När det kommer till av- och påklädning i förskolan får flickorna sätta sina behov 

åt sidan för att pojkarna snabbt kunde få sina behov tillgodosedda (Eidevald, 

2009; Wahlström, 2003). Däremot var flickorna kvar längre i kapprummet och 

fick på så sätt fler tillfällen till social kontakt med pedagogerna. Dock bröts 

kontakten ofta på grund av tillrättavisningar av pojkarna (Wahlström, 2003). 

Eidevald (2009) beskriver hur pojkarna i av- och påklädningssituationer fick hjälp 

av pedagogerna även om de inte bett om det. Pojkarna fick även hjälp betydligt 

fler gånger än flickorna. 

 

3.7. Värdegrunden 

Värdegrunden är ett vanligt begrepp som förekommer i läroplanerna för förskola, 

skola och fritidshem samt används bland pedagoger i verksamheten. Det går att se 

själva begreppet värdegrund som ett ”samlingsbegrepp för de grundläggande 

demokratiska värderingar som skolans verksamhet ska genomsyras av. Tanken 

med ett samlande begrepp var att beskriva de värderingar, tankar och normer som 

skolans arbete ska vila på” (SOU, 2006:75, s. 139). 

 

I Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) går det att läsa om hur 

värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten samt att 

 
[…] en viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de 

värden som vårt samhällsliv vilar på. […] alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen […] är värden som förskolan ska hålla levande 

i arbetet med barnen (s. 4). 

 

Ett värdegrundsarbete kan sällan ses som färdigarbetat utan någonting som 

ständigt är under konstruktion. Vidare påverkar värdegrunden hela verksamheten 

då den grundar sig på relationer, och i detta fall relationen pedagog – barn. Barn 

ser vuxna som förebilder och tar efter hur vuxna agerar, vilket innebär att 

pedagogerna i verksamheten bör tänka på vilket etiskt förhållningssätt de avger 

(Orlenius, 2001). 

 

3.8. Förankringar i lagar och förordningar 

I Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) framgår det tydligt att 

förskolan skall arbeta för att motverka traditionella könsmönster. 

 
Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i 

denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. 

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 
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möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 5). 

 

Det framgår även att det är vuxnas förhållningssätt som bidrar till att generera 

barns uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall fungera 

som en fristad för barnen där de, oavsett kön, skall få möjlighet att utveckla sina 

intressen och ges möjlighet att undersöka olika saker, utan att påverkas av 

stereotypa könsmönster (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

I skollagen ges däremot inga direktiv om hur arbetet kring jämställdhet i förskolan 

ska utföras. Det nämns dock att barnen i förskolan skall bli behandlade utifrån en 

helhetssyn och barnets enskilda behov skall utformas så ”att omsorg, utveckling 

och lärande bildar en helhet” (Sveriges riksdag, Skollagen, kap. 8, 2 §). Vidare 

går det även att läsa: 

 
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 

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

jämställdhet samt solidaritet mellan människor (Sveriges riksdag, Skollagen, 

kap. 1, 5 §). 

 

I diskrimineringslagen går det att läsa om hur verksamheten inte får diskriminera 

något barn, eller någon annan i verksamheten för den delen, på grund av ”kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (Sveriges riksdag, 

Diskrimineringslagen, 2008:567, kap. 1, 4 §), vilket är även återkommande i 

Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

4. Metod 

Vi valde att studera en avdelning på en förskola, som ingen av oss tidigare har 

arbetat i på grund av att vi vill vara opartiska i vår studie. Inför enkätstudien och 

observationerna har vi noggrant påpekat för pedagogerna att det inte är barnen 

som är i fokus utan endast pedagogerna. 

 

4.1. En kvalitativ eller kvantitativ studie? 

För att komma underfund med hur vi skulle gå tillväga för att utföra vår studie 

ställde vi oss frågan hur vi skulle arbeta för att få fram ett resultat som är 

tillförlitligt. Räcker det endast med enkäter eller endast observationer? Går det att 

kombinera en kvalitativ och en kvantitativ studie? 

 

Enligt Patel och Davidsson (2011) är syftet med en kvalitativ undersökning att vi 

som forskare fördjupar vår kunskap inom ett specifikt område. De menar vidare 

att man kan börja med en kvantitativ undersökning som sedan utformas och/eller 

kompletteras med en kvalitativ undersökning för att få fram ett givande resultat. 
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4.2. Vetenskapsteorisk tankemodell 

För att vi skulle kunna skapa en förståelse för hur pedagogerna agerar i 

förhållande till barnen har vi använt oss av en hermeneutisk tankemodell. Det 

innebär att vi som forskare försöker bygga en tolkning och förståelse av det som 

sker, som i vårt fall innebar att skapa en förståelse för hur pedagogerna agerar 

utifrån om barnen är flickor respektive pojkar. Det var, för oss, viktigt att studera 

pedagogerna i sin vardagsmiljö eftersom det är i de meningsfulla sammanhangen 

som förståelse skapas (Gustavsson, 2004). 

 

Det som studerades var bland annat den verbala kommunikationen som 

pedagogerna använde mot barnen samt hur de förhåller sig till dem, icke-verbalt 

till exempel är när barnen fick hjälp av pedagogerna med kläderna (Gustavsson, 

2004). I vårt arbete använde vi oss av observationer för att praktiskt kunna 

observera och tolka pedagogernas beteende i valda situationer och för att sedan 

reflektera över vad den tolkningen innebär (Skott, 2004). När vi utgick från ett 

hermeneutiskt förhållningssätt innebar det att vi ser våra egna erfarenheter som en 

tillgång när vi närmar oss det objekt som skall studeras (Patel & Davidsson, 

2011). Enligt Ödman (2007) kan vi aldrig ställa oss utanför oss själva när vi 

studerar verkligheten, utan vår tolkning och ansats är alla betingade av våra egna 

tidigare erfarenheter. 

 

Med en hermeneutisk ansats anses det att människan har avsikter och dessa 

avspeglas i handlingar och språk som går att tolka och förstå innebörden av. Vid 

användningen av en hermeneutisk tolkningsansats framkommer inte den hela 

sanningen, utan delar och helheter kommer att ställas mot varandra för att sedan 

fortsätta utvecklas (Patel & Davidsson, 2011). Tolkningsprocessen beskrivs ofta i 

hermeneutiken som en spiral och där helhet och delar skall fungera som ett stöd 

för varandra. En annan viktig del är när materialet som tolkas kommit in från våra 

observationer och enkäter, då det är våra egna erfarenheter och tolkningar som 

skapar slutresultatet (Gustavsson, 2004). 

4.3. Enkät 

För att kunna samla information om hur en viss förskola agerar i sitt bemötande 

mot flickor respektive pojkar valde vi en insamlingsmetod i form av enkäter. 

Dessa enkäter överlämnades sedan till den utvalda verksamheten. 

 

För att kunna analysera enkäten och följa upp med observationer och eventuella 

intervjuer inledde vi enkäten med att ta reda på namn och på vilken avdelning på 

den tillfrågade arbetar. Det följs med en sakfråga vars syfte är att särskilja vilken 

ålder de tillfrågade har. Ålder är, enligt Trost (2007), viktigt vad det gäller en 

persons ståndpunkter och handlande. Författaren beskriver att åldersfrågor kan 

skapa ett problem med integritet när urvalsgruppen är liten. Det har vi valt att lösa 

genom att använda oss av svarsalternativ i tioårsklasser, det vill säga 20 – 30 år, 

30 – 40 år och så vidare. Efter sakfrågorna övergår vi till att ställa attitydfrågor. 

Dessa frågor ställer vi i form av påståendesatser och sedan får den tillfrågande 

ange i vilken omfattning de instämmer i de olika påståendena.  
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För att uppställningen inte ska se besvärlig ut för den som besvarar enkäten har vi 

valt att gruppera frågorna utifrån dess verkningsområde, då Trost menar att det 

lätt kan bli för mycket när enkäter består av påståendesatser med samma 

svarsalternativ. Varje uppställningsområde består av tre frågor med fem fasta 

svarsalternativ, vilka är ”instämmer helt, instämmer delvis, vet ej/obestämd, 

instämmer inte, instämmer inte alls”. Genom att använda oss av fasta 

svarsalternativ kan vi undvika missförstånd (Trost, 2007). Enligt Patel och 

Davidsson (2011) är det brukligt att inleda och avsluta en enkät med neutrala 

frågor, där den tilltalade ges möjlighet att komma med synpunkter samt 

kommentera frågornas innehåll. Efter varje uppställningsområde följer en öppen 

fråga som möjliggör för den tillfrågade att göra ett tillägg ifall personen i fråga 

vill. 

 

Ifall en pedagog i en undersökning ska behandlas anonymt eller konfidentiellt kan 

ha betydelse i den studie som valts att undersökas (Patel och Davidsson, 2011). 

De förklarar att skillnaden mellan anonymitet och konfidentialitet är att anonym 

data utelämnar namn, ålder eller annan slags information som kan identifiera den 

som är med i undersökningen. Konfidentiell data däremot, innebär att viktig 

information framkommer i enkätstudien, alltså namn, ålder och så vidare för att 

kunna identifiera rätt person med rätt resultat. I likhet med att behandlas anonymt 

så är den konfidentiella informationen bara något som vi som forskare får ta del 

av och ingen utomstående. 

 

När vi väl fick ihop de påståendena som vi valde att använda oss av, fick våra 

undersökningspersoner ett antal dagar på sig att svara på just dessa. Vi valde även 

att lämna fritt utrymme för egna kommentarer. När vi samlat ihop materialet 

valde vi att inte titta på dessa förrän vi avslutat våra observationer. Detta för att vi 

inte ville skapa oss en bild av hur undersökningspersonerna tror sig agera som 

sedan skulle påverka våra uppfattningar av vad som egentligen sker. Vi valde att 

inte låta pedagogerna vara anonyma i vår enkätundersökning, eftersom vi senare 

skulle behöva koppla ihop deras resultat med de observationer vi utfört. Detta för 

att kunna se de likheter och skillnader som eventuellt skulle dyka upp. Däremot 

fick pedagogerna vara konfidentiella, vilket innebär att vi själva vet vad de i 

studien heter, deras ålder och så vidare men att det bara är vi som har tillgång till 

uppgifterna (Patel & Davidsson, 2011). 

 

4.4. Observation 

Genom observationer har vi kunnat samla information om pedagogers bemötande 

gentemot flickor och pojkar och dessa observationer gjorde det möjligt för oss att 

fånga beteendet i den naturliga omgivningen (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Vi använde oss av strukturerade observationer för att vi skulle kunna samla in så 

mycket information som möjligt om hur pedagogerna bemöter flickor respektive 

pojkar. Eftersom vi redan hade bestämt vilka situationer och vilka beteenden som 
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skulle observeras valde vi att i förväg utforma ett observationsschema. Det var lätt 

uppställt i form av de olika kategorierna som vi valde att förhålla oss till och 

dessa situationer är av- och påklädnings-, måltids- och samlingssituationer. Vårt 

observationsschema utvecklades utifrån våra enkätfrågor. 

 

Genom observationsscheman fick vi möjlighet att lättare dokumentera ett visst 

utvalt beteende när det skedde, eftersom vi endast behövde göra ett kryss när 

beteendet inträffade. För att vi skulle kunna maximera vår information om vårt 

valda område kom observationerna att ske efter vi samlat kunskap om vårt 

forskningsområde. Vår inhämtade kunskap från litteraturen och tidigare forskning 

låg som grund när vi gav oss ut och observerade (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Vid observationssituationerna valde vi att förhålla oss som icke deltagande, det 

vill säga att vi inte deltog i de situationer som vi observerar. För barnen var vi 

okända, vilket förklaras med att barnen inte kände oss sedan tidigare. (Patel & 

Davidsson, 2011). 

 

4.5. Avslutande samtal 

Som avslutning valde vi att använda oss av ett gemensamt samtal tillsammans 

med de tre pedagogerna som deltog i vår studie. Enligt Patel och Davidsson 

(2011) använde vi oss vi av låg grad av standardisering och strukturering. Den här 

typen av intervju innebar att vi under samtalets gång både formulerade och ställde 

frågor efter vad vi själva ansåg vara relevant. Vi valde att göra det för att 

pedagogerna skulle kunna ge oss trovärdiga svar och de gavs mycket utrymme till 

att svara med sina egna ord på de frågor vi ställde. 

 

Vi ville genom våra avslutande samtal ge pedagogerna en möjlighet att se på det 

resultat som kommit fram från enkäterna och observationerna, då det för oss var 

en viktig del i undersökningen. Vårt mål med intervjun var att upptäcka vad 

pedagogerna ansåg om vårt resultat, samt hur de såg på skillnaden mellan vad de 

besvarade i enkäten och hur de agerade i praktiken 

 

4.6. Undersökningspersoner 

Stukàt (2005) menar att det finns två sätt att välja ut sin urvalsgrupp. Det ena 

sättet kallar författaren för det obundna slumpmässiga urvalet, vilket innebär att 

forskaren slumpmässigt väljer ut sin urvalsgrupp. Stukàt liknar det med ett lotteri, 

där forskaren placerar siffror på grupperna och sedan, slumpmässigt, plockar ur 

en siffra som syftar till den grupp som ska undersökas. Det andra är systematiskt 

urval, som enkelt kan förklaras att urvalsgruppen väljs ur en lista med förskolor. 

Exempelvis välja ut en förskola och sedan koncentrera sig på en avdelning, vilket 

vi gjorde i vårt fall. 

 

För att kunna påbörja vårt arbete med studien kontaktade vi ett fyra förskolor i 

Luleå kommun, som på sina hemsidor uttryckte att de arbetade med genus och 
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jämställdhet. De förskolor som vi kontaktade var tyvärr inte intresserade av att 

medverka. Vi valde även bort andra förskolor som vi hade en relation till sedan 

tidigare (till exempel förskolor där vi haft VFU eller förskolor där våra barn går), 

då vi ville hålla oss opartiska till de som arbetar i verksamheten samt att vi ville 

vara objektiva i vår syn på hur verksamheten fungerar.  

 

Vi blev senare informerade om en förskola i Luleå kommun som var intresserade 

av att ställa upp i vår undersökning men som däremot inte uttryckligen arbetade 

med genus och jämställdhet men som ändå gärna ville ställa upp. 

 

Den avdelning som medverkar i vår studie består av tre kvinnliga pedagoger i 

varierande ålder; Birgitta, Camilla och Elsa. Barngruppen bestod av totalt 21 barn, 

varav tio flickor och elva pojkar. Födelseåret på dessa barn var 2006, vilket 

innebär att de flesta hunnit fylla fem år. 

 

4.7. Etiska riktlinjer 

Enligt Patel och Davidsson (2011) och Stukàt (2005) bör vi som forskare vara 

medveten om de etiska aspekter som kan uppstå under arbetes gång. Författarna 

refererar till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, som i sin tur 

gett ut etiska riktlinjer för forskare och som tar upp fyra viktiga aspekter: 

 

Informationskravet. Detta innebär att de som ska komma att ingå i studien blir 

informerade om vad studiens syfte är, hur vi som forskare ska gå tillväga för att 

utföra studien, att medverkan är frivillig samt att de inblandade när som helst har 

rätten att dra sig ur medverkan. Detta gjorde vi genom att ringa till verksamheten, 

presentera oss själva, vårt forskningssyfte och berätta att studien skulle innebära 

enkätundersökning, observationer och eventuella intervjuer (Patel & Davidsson, 

2011; Stukàt, 2005). 

 

Samtyckeskravet. De som deltar i undersökningen ska informeras om att deras 

medverkan får avbrytas ifall de känner att de inte längre vill delta, vilket även ska 

innebära att det inte får några negativa följder för de inblandade (Patel & 

Davidsson, 2011; Stukàt, 2005). 

 

Konfidentialitetskravet. Ifall den som medverkar i studien vill vara anonym ska 

dennes krav gälla. Det är dock upp till undersökaren/forskaren att informera den 

medverkande om att möjligheten finns. Den som blir undersökt ska även vara 

medveten om att informationen som delas mellan båda parter är konfidentiell och 

att ingen utanför studien ska kunna ta del av dessa uppgifter. I vår studie har vi 

därför valt att inte nämna förskolans namn samt fingera deltagarnas namn (Patel 

& Davidsson, 2011; Stukàt, 2005). 

 

Nyttjandekravet. Detta innebär att det resultat som framkommit och materialet 

som används ska endast användas för forskning och inte för kommersiellt bruk, 
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vilket även ska informeras till deltagarna (Patel & Davidsson, 2011; Stukàt, 

2005). 

 

5. Resultat 

Resultatet från varje undersökningsperson har delats in i fyra underrubriker som 

innehåller resultaten från enkätundersökningen och observationssituationerna. 

Resultaten presenteras även i tabellform huvudsakligen i bilagor (se bilaga 3, 4 

och 5) men vi har även valt att lyfta fram ett antal tabellresultat i den löpande 

texten som vi fann intressanta för resultatet. Den horisontala axeln visar vilket 

slags beteende som vi har observerat bland pedagogerna i de utvalda 

situationerna. Den vertikala axeln visar antalet händelser som observerats i det 

specifika beteendet. 

 

Varje observationssituation består av fyra olika tillfällen och det sista stycket i 

varje underrubrik består av en sammanfattning samt en kort analys av de resultat 

som framkommit. Vi har även valt att med kursiv stil betona det som varit mest 

framträdande i resultatet. 

5.1. Birgitta 

Birgittas resultat från enkäten och observationerna finner du i ”Bilaga 3 Birgitta”. 

5.1.1. Enkät 

Birgitta svarade på samtliga påståenden och hon gav endast en kommentar till 

påståendena. På påståendena kring henne själv som pedagog, samt om hennes 

arbetskamrater arbetade efter Läroplan för förskolan, var svaren ”instämmer helt”. 

Vid några tillfällen visade Birgitta att hon var osäker på hur hon förhåller sig till 

vissa av påståendena, genom att hon kryssade för både ”instämmer helt” samt 

”vet ej/obestämd”. 

 

Resultatet av Birgittas enkät visar att hon överlag ”instämmer helt” med de 

påståenden som vi gett henne. Undantag finns, som exempelvis att hon inte vet 

om hon ger flickor och pojkar lika mycket tid. De påståenden som hon svarat 

”instämmer helt” och ”vet ej/obestämd” förklarade Birgitta med att hon först hade 

tanken att hon helt instämmer med påståendet men att hon efter en stunds 

betänketid anser sig bli osäker på sitt förhållningssätt. Den kommentar som hon 

gav i anknytning till av- och påklädningssituationerna var: ”Våra barn vill 

inte/eller har sällan bråttom ut” (se tabell 1.1-4). 

5.1.2. Samlingssituationer 

Observationstillfälle 1. Under observationen var det sex flickor och fyra pojkar 

närvarande. Resultatet visar att Birgitta uppmärksammar både flickorna och 

pojkarna till verbal kommunikation på barnens initiativ. Hon tycks själv 

uppmärksamma pojkarna mer när det kommer till verbal kommunikation på 

hennes initiativ. Beröm ger hon endast till flickorna och tillsägelser ger hon till 

både flickor och pojkar, dock ett fler till flickorna. Birgitta ställer öppna frågor till 
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barngruppen. Det visar sig att flickorna vid fler tillfällen tar ordet under 

samlingen än pojkarna (se figur 1.1). 

 

Observationstillfälle 2. Birgitta ställer öppna frågor till hela barngruppen, vilket 

resulterar i att alla barn tar ordet från varandra och tabellen visar att flickorna tar 

för sig en aning mer än pojkarna. Däremot ställer Birgitta knappt några frågor till 

enskilda barn och för heller inte någon verbal kommunikation med flickorna och 

pojkarna, vare sig på eget initiativ eller på barnens. Det beröm Birgitta ger går till 

flickorna. Antalet barn är femton, varav sju flickor och åtta pojkar (se figur 1.2). 

 

Observationstillfälle 3. Vid det tredje tillfället är antalet flickor fyra och en pojke. 

Endast en flicka blir verbalt uppmärksammad på flickans initiativ och på Birgittas 

initiativ uppmärksammar hon både flickorna och pojken. Här är det tydligt att det 

är pojken som får mest uppmärksamhet genom verbal kommunikation och hon 

ställer även fler frågor till den enskilde pojken än till flickorna. Birgitta 

berömmer endast flickorna och tillsägelserna går till pojken (se figur 1.3). 

 

 
 

Figur 1.3 Tabellen visar Birgittas bemötande gentemot flickor och pojkar vid 

samlingssituation 3.  

 

Observationsbeteende 1 syftar till den verbala kommunikationen på barnets 

initiativ. 

Observationsbeteende 2 syftar till den verbala kommunikationen på pedagogens 

initiativ. 

Observationsbeteende 3 syftar till antalet frågor som flickor och pojkar får av 

pedagogen.  

Observationsbeteende 4 syftar till att barngruppen får en fråga.  

Observationsbeteende 5 syftar till vem av flickorna och pojkarna som tar ordet. 

Observationsbeteende 6 syftar till det beröm som pedagogen ger flickorna och 

pojkarna. 

Observationsbeteende 7 syftar till vem av flickorna och pojkarna som blir 

tillsagda. 

 



 

17 
 

Observationstillfälle 4. Vid det sista samlingstillfället visar resultatet tydligt att 

det pågår verbal kommunikation mellan Birgitta – barnen och barnen – Birgitta, 

det vill säga på allas initiativ. Birgitta ställer även många frågor till hela 

barngruppen, men denna gång tar barnen inte ordet från vare sig henne själv eller 

varandra vid så många tillfällen. Beröm ges till både flickorna och pojkarna, om 

än mer till flickorna. Tillsägelser delas också ut av Birgitta och det är pojkarna 

som till största delen får dessa. Antalet flickor är två och pojkar tre (se figur 1.4). 

 

Sammanfattningsvis ger Birgitta flickor och pojkar ungefär lika mycket verbal 

uppmärksamhet på hennes eget initiativ. När det kommer till barnens initiativ till 

verbal kommunikation är det flickorna som vid fler tillfällen uppmärksammas av 

Birgitta. Flickorna är även de som tar ordet vid flest tillfällen. Däremot visar det 

sig att Birgitta gav pojkarna mer plats i form av antalet frågor som hon ställer till 

barnen. Det bör observeras att flickorna totalt sett var fler till antalet än pojkarna, 

även om skillnaden inte var större än tre. Ofta låter Birgitta barnen välja ifall de 

vill delta i samlingen eller inte. De öppna frågor som Birgitta ställer slutar oftast i 

kaos, där barnen överröstar varandra. Beröm ges totalt vid fler tillfällen till flickor 

än till pojkar, även om det sammanlagt inte rör sig om fler än två tillfällen. De 

tillsägelser som Birgitta ger barnen är till störst del riktade till pojkarna, även om 

de ofta tilldelas en enskild pojke.  

 

5.1.3. Måltidssituationer 

Observationstillfälle 1. Antalet flickor fyra och pojkar tre. Sammanfattningsvis 

går det att säga att genom den verbala kommunikationen mellan pedagog – barn 

samt barn – pedagog är ungefär jämnt fördelar mellan flickor och pojkar. Däremot 

skiljer det sig när det kommer till tillrättavisningar, där pojkarna fick betydligt fler 

än flickorna. Beröm ges endast vid ett tillfälle och då till en flicka (se figur 1.5). 

 

Observationstillfälle 2. Antalet barn vid tillfället totalt fem, varav två flickor och 

tre pojkar. Här visar Birgitta återigen att hon för verbala kommunikationer 

tillsammans med barnen, både på hennes eget som på barnens initiativ. 

Tillrättavisningarna som gäller pojkarna handlar om att de viftar med besticken. 

Beröm ges här vid ett tillfälle och då till en flicka (se figur 1.6). 

 

Observationstillfälle 3. Antalet flickor och pojkar var lika vid detta tillfälle, vilket 

var tre och tre. Här är det återigen bara pojkarna som får tillrättavisningar. Den 

verbala kommunikationen är ungefär lika mellan Birgitta, flickorna och pojkarna 

oavsett på vems initiativ det är på. Beröm ges varken till flickor eller pojkar (se 

figur 1.7). 

 

Observationstillfälle 4. Vid det sista tillfället bestod måltiden av ett gående bord, 

vilket innebar att barnen kom till matbordet när de var klara med de aktiviteter de 

sysslade med. Totalt var barnen tretton stycken, varav sex flickor och sju pojkar. 

Birgitta för samtal med alla barnen och låter alla komma till tals. När det kommer 

till uppmärksamheten som Birgitta ger till barnen visar det sig att det vid fler 
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tillfällen är flickorna som uppmärksammas både på barnens initiativ och 

Birgittas. Hon uppmuntrar barnen till att hjälpa varandra. Beröm är vid detta 

tillfälle obefintligt (se figur 1.8). 

 

 
 

Figur 1.8 Tabellen visar Birgittas bemötande gentemot flickor och pojkar vid 

måltidssituation 4. 

 

Observationsbeteende 1 syftar till hur många gånger barnen uppmanas att hjälpa 

till. 

Observationsbeteende 2 syftar till vilka av barnen de slutna frågorna 

(”ja”/”nej”) ställs. 

Observationsbeteende 3 syftar till hur många tillrättavisningar som sker. 

Observationsbeteende 4 syftar till antalet händelser som pedagogen ger beröm. 

Observationsbeteende 5 syftar till den verbala kommunikationen på barnets 

initiativ. 

Observationsbeteende 6 syftar till den verbala kommunikationen på pedagogens 

initiativ. 

 

Antalet barn var vid måltidssituationerna ungefär lika många flickor som pojkar. 

Den tydliga skillnaden mellan pojkarna och flickorna som finns är antalet 

tillrättavisningar som Birgitta ger, vilka är till pojkarna som blev tillrättavisade 

sexton tillfällen fler än flickorna. Beröm däremot gavs endast vid totalt två 

tillfällen och dessa var enbart till flickorna. När det kommer till den verbala 

kommunikationen på Birgittas initiativ, visar resultatet att hon för många samtal 

med både flickor och pojkar, även om kommunikationerna oftare sker med 

flickorna. När det gäller barnens initiativ till verbal kommunikation är skillnaden 

lite större, där ges flickorna mer uppmärksamhet än pojkarna. När Birgitta 

uppmanar barnen att hjälpa till vid måltidssituationerna är tillfällena detsamma för 

flickor och pojkar. 
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5.1.4. Av- och påklädningssituationer 

Observationstillfälle 1. Barnen klär på sig i omgångar och Birgitta för verbala 

konversationer med barnen. Pojkarna tillrättavisas betydligt fler gånger än 

flickorna, endast en flicka tillrättavisades. Antalet flickor är fyra och pojkar fem. 

Beröm tilldelas en pojke vid ett tillfälle (se figur 1.9). 

 

 
 

Figur 1.9 Tabellen visar Birgittas bemötande gentemot flickor och pojkar vid av- 

och påklädningssituation 1. 

 

Observationsbeteende 1 syftar till antalet gånger som flicka respektive pojke ber 

om hjälp. 

Observationsbeteende 2 syftar till den hjälp barnen får utan att de uttrycker det 

verbalt. 

Observationsbeteende 3 syftar till det beröm som pedagogen ger flickorna och 

pojkarna. 

Observationsbeteende 4 syftar till den verbala kommunikationen på barnets 

initiativ. 

Observationsbeteende 5 syftar till den verbala kommunikationen på pedagogens 

initiativ. 

Observationsbeteende 6 syftar till antalet gånger det sker tillrättavisningar. 

 

Observationstillfälle 2. Antal barn var sex, varav tre flickor och tre pojkar. 

Birgitta uppmuntrar barnen till att ta hjälp av varandra. Hon vill hjälpa en pojke 

med en trasig dragkedja men blir nekad av pojken som vill göra det själv. Vid 

detta tillfälle frågar ingen av flickorna om hjälp av Birgitta utan det är endast 

pojkarna som ber Birgitta om hjälp. Här är det även en pojke som blir 

tillrättavisad vid två tillfällen. Beröm ges vid två tillfällen, ena gången till en 

flicka och den andra till en pojke (se figur 1.10). 

 

Observationstillfälle 3. Vid det här tillfället visade det sig att pojkarna mest var i 

fokus vid av- och påklädningen. Totalt sett var de nio, varav tre flickor och sex 

pojkar. Beröm gavs varken till flickor eller pojkar (se figur 1.11). 
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Observationstillfälle 4. Antalet flickor var vid detta tillfälle tre och antalet pojkar 

tre. Birgitta låter barnen själva avgöra vilka kläder de behöver utomhus. Birgitta 

frågar en flicka om hon behöver hjälp men flickan säger nej. Här sker inga 

tillrättavisningar, vare sig mot flickor eller pojkar och varken flickor eller pojkar 

får vid detta tillfälle beröm (se figur 1.12). 

 

När det gäller situationer som utspelades i hallen vid av- och påklädning visade 

observationerna att det inte Birgitta inte gjorde någon större skillnad mellan 

bemötandet av flickor och pojkar. Undantaget är tillrättavisningar, där resultatet 

av observationerna tydligt visar att pojkarna blir tillsagda tio gånger mer än vad 

flickor blir. Här är pojkar även mer uppmärksammade av Birgitta genom verbal 

kommunikation. Pojkarna är de som ber Birgitta om hjälp vid fler tillfällen än 

flickorna och det är även pojkarna som hon hjälper trots att de inte ber om det. 

Skillnaden är dock marginell mellan flickor och pojkar. Beröm är någonting som 

inte ges ofta utan endast vid tre tillfällen, varav två till flickorna och ett till 

pojkarna. 

 

5.2. Camilla 

Camillas resultat från enkäten och observationerna finner du i ”Bilaga 4 Camilla”. 

5.2.1. Enkät 

Sammanfattningsvis svarade Camilla på samtliga påståenden och gav även 

kommentarer på de påståenden som hon fått. Hon svarade ”instämmer delvis” på 

alla påståenden (se tabell 2.1-4). 

 

När det gäller övriga kommentarer uttrycker hon att både flickor och pojkar vill 

vara i de olika arenor som förskolan har för barnen, alltså att barnens kön inte har 

någon betydelse. Enligt Camillas enkätsvar gällande påståendena 

måltidssituationerna anser hon sig försöka lyfta fram de tystare barnen, vilket hon 

inte nämner under de andra kommentarsfälten på de andra påståendena. Vidare 

kommenterar hon att hon anser sig försöka hjälpa den som först bad om det, inte 

beroende av kön. 

 

5.2.2. Samlingssituationer 

Observationstillfälle 1. Samlingssituationen sker efter lunch. Antalet flickor är 

sex och pojkar fem. Både flickorna och pojkarna får tillsägelser men ingen får 

beröm. Den verbala kommunikationen mellan pedagog – barn och barn – pedagog 

är nästan obefintligt (se figur 2.1). 

 

Observationstillfälle 2. Vid det andra tillfället sker samlingssituationen efter 

lunch. Antalet flickor är fyra och pojkar antalet två. Här får flickorna och 

pojkarna varken beröm eller tillsägelser. Flickorna tycks dominera när det 

kommer till att ta initiativ och få verbal uppmärksamhet (se figur 2.2). 
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Observationstillfälle 3. Till en början är antalet flickor elva och antalet pojkar tio. 

Camilla låter barnen välja mellan att antingen vara med på samlingen eller gå och 

lyssna på en bok tillsammans med en av de andra pedagogerna. Detta resulterar i 

att nio flickor och tre pojkar stannar kvar. Resultatet av den tredje observationen 

visar att Camilla ställde öppna frågor till hela barngruppen, vilket resulterade i att 

barnen tog ordet från varandra samt att flickorna tycktes göra detta fler gånger än 

pojkarna. När Camilla ställer frågor till flickorna och pojkarna är det endast 

pojkarna som blir tillfrågade. Hon delar ut både tillsägelser och beröm till barnen 

(se figur 2.3). 

 

Observationstillfälle 4. Vid det sista observationstillfället var antalet flickor fyra 

och antalet pojkar tre. Pojkarna är vid det tillfället högljudda, vilket resulterar i att 

de får fler tillsägelser än flickorna. Camilla ställer många frågor till barngruppen 

och den verbala kommunikationen mellan pedagog – barn och barn – pedagog är 

ungefär lika oavsett på vems initiativ den sker. Det som skiljer markant är antalet 

gånger som pojkar tar ordet under samlingen, någonting som de gör vid betydligt 

fler tillfällen än flickorna. Camilla ger både flickor och pojke beröm (se figur 

2.4). 

 

 
 

Figur 2.4 Tabellen visar Camillas bemötande gentemot flickor och pojkar vid 

samlingssituation 4.  

 

Observationsbeteende 1 syftar till den verbala kommunikationen på barnets 

initiativ. 

Observationsbeteende 2 syftar till den verbala kommunikationen på pedagogens 

initiativ. 

Observationsbeteende 3 syftar till antalet frågor som flickor och pojkar får av 

pedagogen.  

Observationsbeteende 4 syftar till att barngruppen får en fråga.  

Observationsbeteende 5 syftar till vem av flickorna och pojkarna som tar ordet. 

Observationsbeteende 6 syftar till det beröm som pedagogen ger flickorna och 

pojkarna. 

Observationsbeteende 7 syftar till vem av flickorna och pojkarna som blir 

tillsagda. 
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Under de samlingar som Camilla höll i var det vanligare att flickorna 

uppmärksammades genom verbal kommunikation på deras initiativ, till skillnad 

mot pojkarna. Däremot var det vanligare att Camilla uppmärksammade pojkarna 

när det gällde hennes eget initiativ till kommunikation. Det var även vanligare att 

pojkarna fick frågor ställda av Camilla än vad flickorna fick. Det visade sig att 

pojkarna oftare än flickorna tog ordet under samlingarna, även fast det oftast var 

fler flickor än pojkar närvarande. Camilla delade ut nästan lika mycket beröm till 

flickorna som till pojkarna och skillnaden var näst intill obefintlig. Pojkarna fick 

däremot nästan dubbelt så mycket tillsägelser som flickorna. 

 

5.2.3. Måltidssituationer 

Observationstillfälle 1. Antalet flickor är vid detta tillfälle tre och antalet pojkar 

fyra. Resultatet från det första tillfället visar att endast pojkarna får slutna frågor, 

det vill säga frågor med ”ja-” eller ”nej-svar”, av Camilla samt att det är 

pojkarna som får mest tillrättavisningar. Camilla uppmanar både flickorna och 

pojkarna till att hjälpa till. Vid ett tillfälle får en pojke beröm av Camilla (se figur 

2.5). 

 

 

 
 

Figur 2.5 Tabellen visar Camillas bemötande gentemot flickor och pojkar vid 

måltidssituation 1. 

 

Observationsbeteende 1 syftar till hur många gånger barnen uppmanas att hjälpa 

till. 

Observationsbeteende 2 syftar till vilka av barnen de slutna frågorna 

(”ja”/”nej”) ställs. 

Observationsbeteende 3 syftar till hur många tillrättavisningar som sker. 

Observationsbeteende 4 syftar till antalet händelser som pedagogen ger beröm. 

Observationsbeteende 5 syftar till den verbala kommunikationen på barnets 

initiativ. 
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Observationsbeteende 6 syftar till den verbala kommunikationen på pedagogens 

initiativ. 

 

Observationstillfälle 2. Vid det andra observationstillfället är antalet barn fem, 

varav tre flickor och två pojkar. Camilla kommunicerar verbalt med samtliga 

barn, dock är det till störst det som hon tar eget initiativ till kommunikationen 

med flickorna och det är flickorna som får fler tillrättavisningar än pojkarna. 

Detsamma gäller när det kommer till de slutna frågorna, där flickorna blir 

tillfrågade fler gånger än pojkarna. Beröm ges till barnen men det är pojkarna som 

får ett fler än flickorna (se figur 2.6). 

 

Observationstillfälle 3. Vid detta tillfälle pågick ett så kallat ”gående bord”, vilket 

innebär att barnen kom och åt vid det tillfälle som passade dem själva. Som mest 

var det sex flickor och sex pojkar närvarande. Pojkarnas resultat visar sig 

dominera när det kommer till att hjälpas åt, få slutna frågor samt bli 

tillrättavisade. Den verbala kommunikationen var hög på såväl Camillas som på 

barnens initiativ. Här får en pojke beröm av Camilla (se figur 2.7). 

 

Observationstillfälle 4. Vid sista observationen var antalet flickor fyra och pojkar 

två. Här visar flickorna tydligt att de tar mer initiativ till verbal kommunikation 

med Camilla än vad pojkarna gör. Däremot uppmärksammar Camilla flickorna 

och pojkarna vid lika många tillfällen. Överlag tycks flickorna dominera resultatet 

av denna situation, undantaget är vid beröm som sker vid ett tillfälle och som 

utdelas till en pojke (se figur 2.8). 

 

Under måltidssituationerna fick flickorna oftare än pojkarna uppmaningar att 

hjälpa till vid bordet, även om skillnaden var mycket liten. Camilla samtalar 

mycket med samtliga barn, men det framkommer av resultatet att det är vanligare 

att hon tar initiativ till att starta en verbal kommunikation med flickorna än med 

pojkarna. Antalet slutna frågor som Camilla ställer är ungefär lika många till 

flickorna och pojkarna, men det skiljer sig vid olika situationer. Det fanns 

måltidssituationer där flickorna tillrättavisades mer än pojkarna, ofta handlade det 

om samma flicka men överlag var det vanligare att pojkarna tillrättavisades. 

Camilla gav väldigt sällan beröm, men när det gjordes var det mer vanligt att 

berömmet gavs åt pojkarna och skillnaden var stor. Det var mer förekommande 

att flickorna tog initiativ att starta en verbal kommunikation med Camilla än vad 

pojkarna gjorde. Det går dock inte att se någon skillnad på hur Camilla 

uppmärksammade flickorna och pojkarna. 

 

5.2.4. Av- och påklädningssituationer 

Observationstillfälle 1. Första observationen visar att resultatet var ojämnt vid alla 

punkter. Antalet flickor var tre och pojkar fem. Det visar sig att flickorna bad om 

hjälp genom att fråga verbalt och pojkarna fick hjälp utan be om det. 

Tillrättavisningarna ges huvudsakligen till pojkarna och varken flickor eller 

pojkar får beröm (se figur 2.9). 
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Observationstillfälle 2. Under den andra observationen är antalet flickor fem och 

pojkar tre. Återigen är det flickorna som till större del ber om hjälp. Den verbala 

kommunikationen som finns är nästan likvärdig när det kommer till vem som tar 

initiativet samt om det är flickor eller pojkar som uppmärksammas. Här är det 

flickorna som tillrättavisas vid fler tillfällen än pojkarna. Beröm får varken flickor 

eller pojkar (se figur 2.10). 

 

Observationstillfälle 3. Vid tredje tillfället är antalet flickor och pojkar jämnt, fyra 

av vardera. Här är det återigen flickorna som ber om hjälp. Flickorna dominerar 

när det kommer till den verbala kommunikationen på barnets initiativ. Flickorna 

får nästan dubbelt så mycket uppmärksamhet än pojkarna när kommunikationen 

sker på Camillas initiativ. Tillrättavisningarna som sker är jämnt fördelade bland 

flickorna och pojkarna. Det beröm som Camilla ger vid tillfället ges en flicka (se 

figur 2.11). 

 

 
 

Figur 2.11 Tabellen visar Camillas bemötande gentemot flickor och pojkar vid 

av- och påklädningssituation 3. 

 

Observationsbeteende 1 syftar till antalet gånger som flicka respektive pojke ber 

om hjälp. 

Observationsbeteende 2 syftar till den hjälp barnen får utan att de uttrycker det 

verbalt. 

Observationsbeteende 3 syftar till det beröm som pedagogen ger flickorna och 

pojkarna. 

Observationsbeteende 4 syftar till den verbala kommunikationen på barnets 

initiativ. 

Observationsbeteende 5 syftar till den verbala kommunikationen på pedagogens 

initiativ. 

Observationsbeteende 6 syftar till antalet gånger det sker tillrättavisningar. 

 

Observationstillfälle 4. Vid det här tillfället var antalet flickor och pojkar jämnt 

igen, den här gången tre av vardera. Här är det flickorna som får flest 

tillrättavisningar av Camilla, samt att det är flickorna som Camilla mest tar 
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initiativ till att verbalt kommunicera tillsammans med. När det kommer till 

barnens initiativ till verbal kommunikation är antalet detsamma hos flickor som 

hos pojkar. Här är det pojkarna som till störst del frågar om hjälp och flickorna 

som får hjälp trots att de inte bett om det. Det är en pojke som får beröm vid ett 

tillfälle (se figur 2.12). 

 

Under av- och påklädningssituationerna frågade flickorna om hjälp mer än 

dubbelt så mycket som pojkarna. När Camilla sedan hjälpte barnen utan att de 

frågat om dem, blev siffran omvänd. Det var då vanligare att pojkarna fick ta 

emot hjälp än flickorna. Beröm gav Camilla lika ofta till flickor och pojkar. Även 

vid av- och påklädningssituationerna var det vanligare att flickorna hade en verbal 

kommunikation med Camilla än det var för pojkarna. När Camilla 

uppmärksammar barnen med en verbal kommunikation ger hon den oftare till 

flickorna än till pojkarna. När det gäller tillrättavisning är siffran nästan identisk, 

det är alltså lika vanligt att flickor får en tillrättavisning som att pojkarna får det. 

Beröm förekom endast vid två tillfällen, varav ett till flickorna och ett till 

pojkarna. 

 

5.3. Elsa 

Elsas resultat från enkäten och observationerna finner du i ”Bilaga 5 Elsa”. 

5.3.1. Enkät 

Elsa svarade på samtliga påståenden och skrev även ner några funderingar som 

hon hade kring våra påståenden (se tabell 3.1-4). Svaren hon angav var 

”instämmer delvis” och ”vet ej/obestämd”. På påståendena kring hennes samt 

arbetskamraternas förhållningssätt gentemot flickor och pojkar svarade hon 

”instämmer delvis”. 

 

Elsa ger i enkäten uttryck för att hennes förhållningssätt i verksamheten är delvis 

jämställt gentemot flickor och pojkar och hon förklarar i enkäten att ”man gärna 

vill tro att man behandlar flickor och pojkar jämställt”. I samlingssituationerna är 

det samma svar som tidigare, hon svarar ”instämmer delvis” på frågorna som rör 

hennes roll som pedagogisk ledare. Hon anser även att både flickor och pojkar tar 

lika mycket plats i samlingssituationerna. Även när det kommer till 

måltidssituationerna, kryssar Elsa i att hon ”delvis instämmer”. Hon anser sig ge 

flickor och pojkar lika mycket utrymme och att skillnaden i hennes 

kommunikation mellan de båda könen är liten. Som tillägg skriver Elsa att 

matsituationerna kan vara stressiga. Frågorna som rör Elsas agerande i av- och 

påklädningssituationerna har hon valt att besvara med ”vet ej/obestämd”. 

 

5.3.2. Samlingssituationer 

Observationstillfälle 1. Antalet flickor var sex och antalet pojkar sju. Vid 

samlingen är det mycket tydligt att det är pojkarna som tar ordet. Tillsägelser ges 

vid fler tillfällen till flickor än till pojkar. Beröm ges till både en flicka och en 
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pojke. Den verbala kommunikationen mellan pedagog – barn samt barn – 

pedagog är relativt låg (se figur 3.1). 

 

Observationstillfälle 2. Elsa är med i samlingen men är inte den som håller i den. 

Antalet flickor är vid tillfället sex och pojkarna sju. När Elsa ställer frågor, vilket 

hon till större del gör till pojkarna, är det både flickor och pojkar som tar ordet. 

Tillsägelserna som utdelas är till störst del riktad mot pojkarna. Beröm ger hon till 

både en flicka och en pojke. För att se resultat i stapeldiagram se figur 3.2. 

 

 
 

Figur 3.2 Tabellen visar Elsas bemötande gentemot flickor och pojkar vid 

samlingssituation 2.  

 

Observationsbeteende 1 syftar till den verbala kommunikationen på barnets 

initiativ. 

Observationsbeteende 2 syftar till den verbala kommunikationen på pedagogens 

initiativ. 

Observationsbeteende 3 syftar till antalet frågor som flickor och pojkar får av 

pedagogen.  

Observationsbeteende 4 syftar till att barngruppen får en fråga.  

Observationsbeteende 5 syftar till vem av flickorna och pojkarna som tar ordet. 

Observationsbeteende 6 syftar till det beröm som pedagogen ger flickorna och 

pojkarna. 

Observationsbeteende 7 syftar till vem av flickorna och pojkarna som blir 

tillsagda. 

 

Observationstillfälle 3. Antalet flickor och pojkar vid observationen är fyra 

respektive sex. Elsa ställer frågor till hela barngruppen men tar eller ger sällan 

initiativet till verbal kommunikation till flickorna och pojkarna. Det är till störst 

del pojkarna som blir tillsagda. Under samlingen tillåts en pojke lämna gruppen 

men när en flicka vill göra detsamma blir hon stoppad. Beröm ges vid tre tillfällen 

en gång till en flicka och de övriga till pojkar (se figur 3.3). 

 

Observationstillfälle 4. Vid den sista observationen var det pojkarna som 

uppmärksammades mest av Elsa. Däremot var det flickorna som tog ordet vid fler 
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tillfällen är pojkarna. Elsa gav endast beröm till pojkarna. Den verbala 

kommunikationen mellan Elsa och barnen är kortfattad och sker inte vid många 

tillfällen, varken på Elsas eller barnens initiativ (se figur 3.4). 

 

Angående barnens initiativ till verbal kommunikation med Elsa visade 

observationerna att flickorna var de som fick mest uppmärksamhet, nästan 

dubbelt så mycket som pojkarna. Däremot, när den verbala kommunikationen var 

på Elsas initiativ, var det pojkarna som fick mest uppmärksamhet, nästan dubbelt 

så mycket som vad flickorna fick. Det bör dock noteras att tillfällena, totalt sett, 

inte var många samt att den verbala kommunikationen på Elsas initiativ med 

barnen var bristfällig, vilket visade sig vara likadant på barnens initiativ. 

Flickorna var de som tog ordet flest gånger under samlingarna men samtidigt så 

fick pojkarna fler frågor av Elsa. Här var beröm något mer frekvent 

förekommande än vid tidigare observationer. Resultatet visar på att Elsa ger 

pojkarna mer uppmärksamhet än flickorna, både positiv och negativ. 

 

5.3.3. Måltidssituationer 

Observationstillfälle 1. Vid första observationen är antalet flickor fyra och pojkar 

två. Kommunikationen mellan Elsa och barnen är knappt märkbar, varken när den 

sker Elsas eller barnens initiativ. Skillnaden är dock som störst när det kommer 

till barnens initiativ till kommunikation, där flickorna dominerar. Pojkarna är de 

som tillrättavisas vid bordet. Beröm ges vid två tillfällen, varav det ena till en 

flicka och det andra till en pojke (se figur 3.5). 

 

Observationstillfälle 2. Vid den andra observationen är flickorna fyra stycken och 

pojkarna tre till antalet. Här får flickorna uppmaningar om att hjälpa till nästan 

dubbelt så många gånger som pojkarna. Återigen är det pojkarna som blir 

tillrättavisade. Här får dock både en flicka och en pojke beröm. 

Kommunikationen är torftig mellan Elsa och barnen. Pojkarna tycks få mer 

uppmärksamhet än flickorna, skillnaden är dock mycket liten (se figur 3.6). 
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Figur 3.6 Tabellen visar Elsas bemötande gentemot flickor och pojkar vid 

måltidssituation 2. 

 

Observationsbeteende 1 syftar till hur många gånger barnen uppmanas att hjälpa 

till. 

Observationsbeteende 2 syftar till vilka av barnen de slutna frågorna 

(”ja”/”nej”) ställs. 

Observationsbeteende 3 syftar till hur många tillrättavisningar som sker. 

Observationsbeteende 4 syftar till antalet händelser som pedagogen ger beröm. 

Observationsbeteende 5 syftar till den verbala kommunikationen på barnets 

initiativ. 

Observationsbeteende 6 syftar till den verbala kommunikationen på pedagogens 

initiativ. 

 

Observationstillfälle 3. Det tredje tillfället innefattar tre flickor och två pojkar. I 

diagrammet går det att se att flickorna dominerade i all slags verbal 

kommunikation. Här får ingen av pojkarna någon uppmaning att hjälpa till vid 

måltiden utan endast flickorna. Både flickorna och pojkarna blir tillrättavisade vid 

många tillfällen. Beröm är obefintligt (se figur 3.7). 

 

Observationstillfälle 4. Vid det sista observationstillfället är antalet flickor tre och 

pojkar fyra. Detta tillfälle visar det sig att pojkarna tar mer plats än flickorna. De 

tillrättavisningar som skedde riktades till en av pojkarna. Varken flickor eller 

pojkar får beröm (se figur 3.8). 

 

När Elsa uppmanar barnen att hjälpa till vid matbordet är skillnaden nästan 

obefintlig mellan flickor och pojkar. Elsa ger både flickor och pojkar en sluten 

fråga vid lika många tillfällen, där svaret på frågan antingen blir ”ja” eller ”nej”. 

Däremot är det vanligare att pojkar än flickor får ta emot en tillrättavisning och 

skillnaden mellan flickorna och pojkarna är nästan dubbelt så stor. Elsa ger 

flickor och pojkar lika mycket verbal uppmärksamhet på hennes eget initiativ. 

Däremot skiljer det sig stort när det kommer till den uppmärksamhet hon ger 

flickor och pojkar på barnens initiativ, där flickor är de som får största delen av 

uppmärksamheten. Det beröm Elsa ger till barnen är vid lika många tillfällen, 

oavsett om det är till flickorna eller pojkarna. Återigen är den verbala 

kommunikationen knapp mellan Elsa och barnen samt barnen och Elsa. 

 

5.3.4. Av- och påklädningssituationer 

Observationstillfälle 1. Elsa hjälper barnen fast de inte ber om det. 

Tillrättavisningarna som sker är nästan enbart riktade åt pojkarna. När det 

kommer till den verbala kommunikationen på barnens initiativ, är det flickorna 

som uppmärksammas mer än pojkarna. Det beröm som Elsa ger sker endast en 

gång och går till en pojke (se figur 3.9). 
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Observationstillfälle 2. Den andra observationen resultat visar att det är flickorna 

som framträder starkast. Det är endast flickorna som ber om hjälp men Elsa 

hjälper alla barn, även fast de inte har bett om det. Tillrättavisningarna är få och 

ges till både flickor och pojkar. Den verbala kommunikationen mellan Elsa och 

barnen samt barnen och Elsa är nästintill obefintlig. Här får en pojke beröm vid 

ett tillfälle (se figur 3.10). 

 

Observationstillfälle 3. Antalet flickor är, vid den tredje observationen, fem och 

pojkar sju. Barnen frågar Elsa om hjälp vid ett flertal tillfällen, flickorna gör det 

ett par gånger mer än pojkarna. Elsa hjälper även flickorna fler gånger än 

pojkarna, utan att de ber om det. Pojkarna blir tillrättavisade fler gånger än 

flickorna. Pojkarna är även de som blir uppmärksammade av Elsa på deras 

initiativ. Däremot uppmärksammar Elsa, på sitt eget initiativ, flickorna vid fler 

tillfällen än pojkarna. Beröm i denna situation är obefintligt (se figur 3.11). 

 

 
 

Figur 3.11 Tabellen visar Elsas bemötande gentemot flickor och pojkar vid av- 

och påklädningssituation 3. 

 

Observationsbeteende 1 syftar till antalet gånger som flicka respektive pojke ber 

om hjälp. 

Observationsbeteende 2 syftar till den hjälp barnen får utan att de uttrycker det 

verbalt. 

Observationsbeteende 3 syftar till det beröm som pedagogen ger flickorna och 

pojkarna. 

Observationsbeteende 4 syftar till den verbala kommunikationen på barnets 

initiativ. 

Observationsbeteende 5 syftar till den verbala kommunikationen på pedagogens 

initiativ. 

Observationsbeteende 6 syftar till antalet gånger det sker tillrättavisningar. 

 

Observationstillfälle 4. Vid den sista observationen visar resultatet att Elsas 

verbala kommunikation tillsammans med barnen knappt är märkbar, både på 

hennes eget initiativ som på barnens. Här sker inga tillrättavisningar och inte 

heller något beröm till vare sig flickor eller pojkar. Återigen ber flickorna om 
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hjälp vid fler tillfällen än pojkarna, men det är pojkarna som får mer hjälp utan att 

be om det. Antalet flickor är fyra och pojkar fyra (se figur 3.12). 

 

Vid av- och påklädnadssituationerna ber både flickorna och pojkarna Elsa ofta om 

hjälp och skillnaden mellan dem är ytterst liten. Det fanns dock en tydlig skillnad i 

att Elsa oftare gav flickorna hjälp utan att de bett om det. Under dessa situationer 

förekommer det sällan beröm och endast vid ett tillfälle gav Elsa beröm till 

barnen, i detta fall en pojke. Barnen tycks i denna situation försöka få lika mycket 

uppmärksamhet av henne när de gör försök till verbal kommunikation. Det skiljer 

sig dock mellan flickor och pojkar när det kommer till att den verbala 

kommunikation på Elsas initiativ, då det var vanligare att flickor fick hennes 

uppmärksamhet. Även här var det betydligt mer förekommande att Elsa ger 

pojkar tillrättavisningar än flickorna. 

 

6. Metoddiskussion 

Efter att ha utfört våra enkät- och observationsundersökningar kommer vi 

diskutera våra tillvägagångssätt. 

 

6.1. Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver mätinstrumentens tillförlitlighet och kvalitet. De 

mätinstrument som vi valde att använda oss av är enkäter och observationer (Patel 

och Davidsson, 2011). 

 

För att försäkra oss om att observationerna höll en god reliabilitet valde vi att göra 

strukturerade observationer, eftersom man kan förväntas en god reliabilitet om 

man använder sig av detta mätinstrument (Patel och Davidsson, 2011). Det finns 

även en fördel att två personer observerar vid samma tillfälle. Tyvärr fann vi detta 

som omöjlighet då vi var tidsmässigt begränsade. Däremot valde vi att variera 

undersökningsperson och tillfälle mellan varandra. För oss var det istället viktigt 

att få med många tillfällen som tydligt kunde visa skillnader och likheter i 

pedagogernas förhållningssätt och agerande. 

 

Något som däremot bidrar till att öka reliabiliteten är att göra ett så kallat ”test-

retest”. Det innebär att man väljer att komma tillbaka och observera vid ett flertal 

tillfällen eftersom det finns många faktorer som påverkar pedagogernas agerande 

(Patel & Davidsson, 2011; Stukàt, 2005). Detta för att se hur resultatet av 

observationerna varierade mellan veckodagar, för- och eftermiddag, barngruppens 

storlek och så vidare. 

 

För att minska risken för vad Stukàt (2005) kallar för reliabilitetsbrister, valde vi 

att inför pedagogerna förklara enkätens uppbyggnad samt observationer. Det för 

att minska risken för feltolkningar av de medverkande pedagogerna. 
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När vi senare frågade pedagogerna ifall de tyckte sig agera annorlunda under våra 

observationer så svarade de ”nej”, och förklarade det med att situationerna var 

normala situationer och att barnen agerade som de brukar. Att vi använde oss av 

en testobservation kanske underlättade, eftersom de fick känna på hur det var att 

bli observerade utan att det faktiskt påverkade resultatet. 

 

6.2. Validitet 

Validitet förklarar hur relevant vår enkät och våra observationer är i förhållande 

till de frågeställningar vi har i studien. Vi anser att studien har en bra koppling 

mellan vår teoretiska och empiriska del. Det vi har haft som avsikt att mäta under 

vår studie anser vi att vi faktiskt har mätt. 

 

Det finns enligt Svenning (2007) två begrepp av validitet, dessa två är inre och 

yttre validitet. Med inre validitet menas att vi gör vår undersökning på en grupp 

människor som är relevant, genom att göra studien med de som arbetar i 

verksamheten anser vi att validiteten i arbetet blir väsentlig. Inre validitet avser 

även att vi ställer frågor som ger en bredd. För att kunna göra det har vi innan vi 

utförde vår empiriska del av studien skaffat oss kunskap om hur pedagoger kan 

agera mot flickor och pojkar i förskolan, vi har även utrett begreppen genus och 

jämställdhet. Med yttre validitet menas att studien i helhet och om det finns en 

möjlighet till generalisering, det sistnämnda är dock inte vårt syfte. Vår avsikt har 

varit att ge konkreta exempel på hur pedagoger säger sig agera kontra vad de 

faktiskt gör (Svenning, 2007). 

 

För att kunna kontrollera att vår studie faktiskt har en god validitet kan man 

använda sig av vad Patel och Davidsson (2011) kallar för innehållsvaliditet. 

Innehållsvaliditet avser att vår teoretiska del har studerats samt kommit underfund 

med begrepp som är relevanta utifrån våra frågeställningar. I vår studie är det hur 

pedagoger säger sig (i teori) agera gentemot flickor och pojkar samt hur det 

faktiskt agerar (i praktik) gentemot flickor och pojkar. 

 

Vi anser att vår studie, på ett bra sätt, ger en god översättning från vår teoretiska 

del till våra utvalda påståenden i enkäten samt vårt observationsformulär. Se 

vidare under metod och resultat. 

 

6.3. En kvalitativ studie 

Som vi skrev tidigare i metodavsnittet så menar Patel och Davidsson (2011) att 

man som forskare kan använda sig av både en kvalitativ och en kvantitativ 

forskningsmetod. Genom arbetets gång hade vi funderingar kring om vår studie 

verkligen höll sig inom ramen för en kvantitativ studie, då vi enbart haft tre 

informanter som deltog. Var det för lite att grunda vår kvantitativa undersökning 

på? 
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Hartman (1998) påpekar att när forskare använder hermeneutiken som 

forskningsansats är det kvalitativa undersökningar som är den mest lämpade 

metoden, då man som forskare vill få en förståelse hur människor upplever sig 

själva och sin omgivning. Detta stärker även da Silva och Wahlberg (1994) då de 

ger följande förklaring; 

 
Som exempel på specifikt kvantitativa metoder kan nämnas empirisk 

observation, experiment, och statistik. Som exempel på specifikt kvalitativa 

metoder kan nämnas deltagande observation, empatisk förståelse (dvs bruk av 

inlevelse eller empati), djupintervju, hermeneutik, fenomenologi, 

fenomenografi och ’Grounded Theory’ samt morfologisk eller strukturell 

myttolkning […] och existentialanalys (s. 51). 

 

Hade vi svarat på våra funderingar kring huruvida vi kunde utföra en kvalitativ 

och en kvantitativ undersökning i början av arbetet hade nog svaret blivit ”ja”, 

men ju mer vi läser kring dessa tillvägagångssätt inser vi, mer och mer, att vi 

faktiskt har utfört en kvalitativ undersökning, baserat på de ovanstående 

författarna som har gjort av våra funderingar har stärkts ytterligare.  

 

6.4. Enkät 

Att formulera rätt slags frågor till enkätundersökningen var svårt och vi fick ofta 

fråga oss själva vad vårt egentliga syfte faktiskt var för att få fram den 

informationen vi ville ha av vår studie. Är påståendena relevanta utifrån vårt 

syfte? 

 

Hade vårt resultat sett annorlunda ut om vi hade fått möjligheten att utföra 

intervjuer istället för enkäter? Kanske, men det är mycket svårt att säga. I vår 

situation anser vi att enkätstudier var den mest lämpliga insamlingsmetoden. 

Tyvärr gick vi då miste om ”öga mot öga”-kontakten med dem med det var en 

uppoffring som vi ansåg som nödvändig för att kunna genomföra studien utifrån 

vårt syfte.  De pedagoger som deltog i vår studie har besvarat enkäten under sin 

egen fritid och att ställa upp på intervjuer som är betydligt mer tidskrävande var 

aldrig ett alternativ. Frågan kvarstår dock om intervjuer ger en högre validitet än 

enkäter? I vårt fall måste vi därför svara ”nej”, då vi med hjälp av enkäterna 

kunde fånga in pedagogernas bemötande gentemot barnen och därmed besvara 

frågeställningarna i vår studie. 

 

Hur påverkade enkäternas utformning pedagogernas svar? Var det positivt att 

använda sig av påståendesatser eller fanns det någon annan bättre metod? Vi tror 

inte att resultatet hade blivit annorlunda om vi formulerat några eller alla 

påståenden, vi tror inte heller att resultatet sett annorlunda ut om vi gjort om dem 

till frågor. Vi förlitar oss på att pedagogernas svar är sanningsenligt.  
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6.5. Testobservation 

Patel och Davidsson (2011) menar att en testobservation ger oss som observatörer 

möjlighet att korrigera ändringar i de frågeställningar som vi har samt utforma 

frågeställningarna så att de blir mer relevanta i den informationen vi söker. Vi 

fann testobservationen som en stor hjälp när det kom till att både utforma och 

tolka påståendena. Exempel på detta var huruvida en pedagog ”kommunicerar 

med en flicka” samt om pedagogen ”kommunicerar med en pojke”. Under 

testobservationen insåg vi att själva påståendet var svårtolkat och ställde oss 

frågan: vad är kommunikation? Frågan omformulerades till: ”en flicka 

uppmärksammas genom verbal kommunikation på barnets initiativ”. Samma 

påstående gällde även för en pojke. Genom att utföra en testobservation kunde vi 

även få en insikt i hur pedagogerna arbetar i verksamheten och på så sätt kunna 

göra en bättre planering över hur vi skulle utföra våra observationstillfällen. 

 

6.6. Observation 

När vi tänker tillbaka till den tid då vi utförde våra observationer inser vi genast 

att tiden påverkade utförandet av observationer. Hur kommer det sig att tiden var 

det största hotet i vår studie? Att behöva stressa igenom en observation för att 

kunna hinna med nästa och oron över att kunna missa något som pedagogerna 

gjorde fanns alltid närvarande. Att sedan behöva väga in antalet bortfall som 

förekom gjorde en ytterligare inverkan på tillvägagångssättet. För att lösa detta på 

bästa sätt valde vi därför att lägga upp arbetet med observationerna på det sätt att 

vi observerade varsin pedagog under olika tillfällen och situationer. Fördelen med 

detta var främst att vi kunde få fram ett resultat under kortare tid. En möjlighet att 

tillsammans kunna observera en och samma pedagog hade varit det optimala men 

tidsmässigt så kunde vi tyvärr inte genomföra det. Att en sådan observation hade 

påverkat resultatet är vi gemensamt övertygade om då vi i så fall tillsammans 

hade sett eventuella missade händelser eller andra felaktigheter vid 

observationstillfällena.  

 

För oss var det svårt att hålla oss i bakgrunden, exempelvis behöva neka barnen 

hjälp när de frågade och inte ingripa när barnen ibland blev för utåtagerande. Hur 

skulle vi veta var gränsen gick? Vi förklarade för barnen att vi bara var i 

verksamheten för att studera pedagogerna, ett svar som barnen faktiskt 

accepterade. Vi ansåg att det var viktigt för barnen att de visste vad vår roll i 

verksamheten var och på så sätt visade det sig fungera under observationerna, 

alltså att vi kunde utföra vårt arbete utan att bli störda.  

 

7. Resultatdiskussion 

Utifrån en hermeneutisk forskningsansats har vi valt att tolka resultatet, genom 

våra observationer och enkäter. Vi har använt oss av delar för att sedan kunna 

skapa oss en helhet. Vi har även sett på pedagogernas förhållningssätt utifrån ett 

konstruktivistiskt synsätt. Med det menar vi att det är pedagogernas 

förhållningssätt och agerande som i interaktion med barnet konstruerar barnet. 
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Hur barn förhåller sig i olika situationer och med olika människor har vi sett 

spegla tillbaka på den enskilda pedagogen. Resultatet i vår undersökning visar att 

pedagogerna har olika sätt att bemöta barnen, både på deras eget initiativ som på 

barnens. 

 

Åldern på pedagogerna tycks inte påverka synen på barnen och resultatet av 

varken enkäterna eller observationerna. Det kan vara enkelt att påstå att en äldre 

pedagog, i åldern 50 – 60 år kanske, på grund av tidigare förhållningssätt inom 

förskolan, ser pojkar och flickor skilja sig både biologiskt och kulturellt. Däremot 

så visade sig resultatet av det vi studerat att åldern inte tycks spela någon roll i 

sammanhanget, i alla fall när de kommer till de pedagoger som vi haft i vår 

undersökning. Det talar dock inte för alla, vilket även vi är medvetna om. 

 

7.1. Jämförelse enkät och observation 

Nedan har vi valt att föra en diskussion utifrån de besvarade enkäterna och de 

observationsresultat som framkommit. Jämförelsen visar skillnader och likheter i 

vad pedagogerna säger sig agera och hur de faktiskt agerar i praktik. 

 

7.1.1. Birgitta 

När det kommer till samlingssituationerna svarar Birgitta på alla påståenden men 

använder varierande svarsalternativ (se tabell 1.1-4). På påståendet om huruvida 

Birgitta anser sig ge flickor och pojkar lika mycket tid svarar hon med två 

alternativ. Det första är ”instämmer helt”, som hon sedan ändrar och lägger till 

”vet ej/obestämd”. I observationerna kan man tydligt se att Birgitta för verbala 

kommunikationer tillsammans med alla barn. Det som skiljer sig är på vems 

initiativ det sker. Flickorna får med uppmärksamhet av Birgitta när det kommer 

till deras initiativ medan pojkarna uppmärksammas mer på Birgittas initiativ. Är 

det ett medvetet val av Birgitta? Försöker hon bjuda in dem till konversationen 

genom att vid fler tillfällen ställa frågor till just pojkar än vad hon gör till flickor? 

Vidare väljer Birgitta ”instämmer helt” på påståendet om att flickor och pojkar tar 

lika mycket plats. Här är en viss skillnad mellan flickor och pojkar, även om den 

inte är så stor. Flickorna visar sig vara de som tar mer plats i samlingen då de ofta 

avbryter och tar ordet. I motsats till detta visar Odelfors (1998) i sin studie om 

samlingar i förskolan att det är pojkar som tar mer plats och på så sätt gör sig 

hörda. På påståendet ifall Birgitta anser att flickor och pojkar är lika delaktiga i 

samlingen svarar hon ”instämmer delvis”. När vi har observerat henne har vi sett 

att hon ger barnen utrymme. Hon ger barnen både beröm och tillsägelser, dock är 

det senare mer förekommande. Enligt Månsson (2000) kan det vara svårt att låta 

barnen vara delaktiga i en samling då den ofta är helt vuxenledd. Skapar dessa 

vuxenledda situationer att barnen får mer tillsägelser? Vi ställer oss frågan om 

samlingar är nödvändiga i verksamheten i förskolan? Om det är så som Månsson 

uttrycker här ovan, varför har vi dessa samlingar? Är inte förskolan till för att 

göra barnen delaktiga och inte att de skall sitta som passiva mottagare? Odelfors 

(1998) menar att flickor och pojkar kan vara mer eller mindre aktiva i samlingen 
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beroende på vilka barn som är delaktiga i. Detta var dock ingenting som vi 

uppmärksammade och som heller inte visar sig vara någon skillnad under de olika 

observationstillfällena. Av frågor som Birgitta ställer till barnen är det pojkarna 

som får majoriteten, även om det inte skiljer mer än tre tillfällen. 

 

I Birgittas enkätfrågor kring måltider gav hon olika svar på varje påstående (se 

tabell 1.3). På första påståendet om hon anser att hon kommunicerar lika mycket 

med flickor och pojkar svarade hon ”instämmer helt” och på frågan om hon ger 

flickor och pojkar lika mycket uppmärksamhet valde hon att kryssa för 

alternativen ”instämmer helt” och ”vet ej/obestämd”. I de observationer som vi 

utfört visar det sig att flickorna får mer uppmärksamhet av Birgitta när det 

kommer till flickornas initiativ, vilket även visar sig vara samma resultat när det 

kommer till Birgittas initiativ till verbal kommunikation. Alltså stämmer 

observationsresultaten inte överens med det Birgitta påstår sig göra. När det 

däremot kommer till påståenden huruvida hon anser att flickor och pojkar är lika 

hjälpsamma svarade hon ”instämmer helt/delvis”, visar observationerna att det 

stämmer då Birgitta uppmuntrar alla barn till att hjälpas åt och hjälpa varandra 

och att barnen faktiskt gör som hon uppmanar dem till. 

 

Birgitta ger kommentaren ”våra barn vill inte/eller har sällan bråttom ut” på frågor 

kring av- och påklädningssituationerna (se tabell 1.2). Det är någonting som vi 

inte la märke till under våra observationer då barnen oftast sprang ut direkt de var 

påklädda, vilket även reflekterar tillbaka till påståendet om flickor och pojkar har 

lika bråttom ut, det vill säga att det inte är någon skillnad sett ur 

observationsresultaten. Birgitta anser stämma helt överens med påståendet om att 

flickor och pojkar behöver lika mycket hjälp. Resultatet av observationerna visar 

däremot att pojkarna är de som verbalt ber om hjälp mest. Är vårt behov att hjälpa 

pojkar i omsorgssituationer så inrotade i oss att det inte är någonting vi reflekterar 

över? Kan det vara svaret på varför Birgitta tror att flickor och pojkar ber om 

hjälp lika mycket i av- och påklädningssituationerna? 

Däremot är Birgitta snabb på att hjälpa barnen utan att fråga dem. Hon frågade 

även barnen om de behövde hjälp och det fanns tillfällen då barnen sa nej och det 

respekterade hon. Här anser hon även att hon kommunicerar lika mycket med 

flickor och pojkar och det visar sig även stämma någorlunda i praktiken, då hon 

på eget initiativ uppmärksammar både pojkar och flickor men att pojkarna är de 

som får mer uppmärksamhet på Birgittas initiativ. När det kommer till barnens 

initiativ är det dock flickorna som blir mer uppmärksammade, även om skillnaden 

är minimal. 

 

Birgittas enkätresultat visade sig inte helt överensstämma med hur hon agerade 

gentemot flickor och pojkar, då hon hade svårt att avgöra vilket av 

svarsalternativen hon skulle välja. Hur kommer det sig att Birgitta till en början 

trodde sig ”instämma helt” på påståendena men att sedan ändrade sig? Minskade 

eller ökade medvetenheten under tiden hon fyllde i enkäten? 
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7.1.2. Camilla 

Camilla svarar i enkäten att hon ”instämmer delvis” till samtliga påståenden (se 

tabell 2.1-4). Det överensstämmer inte med vad vi uppmärksammade i våra 

observationer angående hennes agerande i av- och påklädningssituationerna, där 

flickorna bad Camilla om hjälp vid flest tillfällen. Däremot var det pojkarna som 

Camilla hjälpte vid fler tillfällen trots att de inte bett om den. Hur kommer det sig 

att Camilla hjälper pojkarna mer fast de ber om de i mindre utsträckning? Det 

framkommer även i Eidevalds (2009) forskning att det är vanligare att pojkarna 

fick hjälp av pedagogerna vid fler gånger än flickorna. Är det ett resultat av vår 

kultur där mannen fortfarande har mer makt än kvinnorna? Lär sig flickorna redan 

i hallen på förskolan att pojkarna har ett större behov att uppmärksammas och tas 

hand om? Vilka konsekvenser får detta beteende för ett jämställt samhälle? Vi 

anser att början till ett jämställt samhälle börjar redan i förskolan och att lära 

flickorna att pojkarna behöver mer hjälp i omsorgssituationer kan få stora 

konsekvenser. Ett jämställt samhälle är inte möjligt om barnen lär sig att de har 

olika sociala förväntningar på sig.  

 

Inte heller på frågan om hon kommunicerar lika mycket med flickor och pojkar 

stämmer det överens med Camillas enkät svar där det är vanligare att flickorna får 

Camillas uppmärksamhet. Det stämmer dock överens med tidigare forskning som 

visat att det är vanligare att flickor har längre samtal med pedagogerna (Berge, 

2001; Wahlström, 2003). Varför stämmer inte Camillas enkätsvar överens med de 

observationer vi har gjort? Tror sig Camilla vara mer jämställd mot barnen än vad 

hon i själva verket är?  

 

Återigen ser vi en skillnad när det kommer till Camillas enkätsvar. Camilla gjorde 

ingen skillnad när det kom till att uppmärksamma flickorna och pojkarna i 

matsituationerna på hennes initiativ när det handlande om en positiv konversation. 

Vilket hon inte trodde i hennes enkät där svar var ”instämmer delvis”. Påståendet 

om huruvida flickor och pojkar är lika hjälpsamma stämmer Camillas svar i 

enkäten väl överens vid vad som vi fann i observationerna. Däremot ser vi att 

flickor oftare uppmärksammades positiv och pojkar mer negativt. Även det 

stämmer överens med Camillas enkätsvar. Camilla som under enkäten säger sig 

vilja uppmärksamma de tystare barnen. Det stämmer överens med våra 

observationer där vi såg att hon ofta försökte lyfta pojkarna, som fick inta en 

biroll. 

 

Svaren på enkäten som handlar om Camillas agerande i samlingssituationerna 

stämmer väl överens med vad vi kunde observera. Camilla gör väldigt liten 

skillnad på flickor och pojkar. Det tåls dock att tillägga att det vid samtliga 

tillfällen var pojkarna som fick majoriteten av frågorna, uppmärksamheten till 

verbal konversation på pedagogens initiativ, tillsägelser och som tog ordet.  
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7.1.3. Elsa 

Elsa har svarat att hon ”instämmer delvis” på samtliga påståenden som rör 

samlingssituationerna (se tabell 3.4). Det överensstämmer inte med vad som sker i 

praktiken. Där det var vanligare att flickor tog plats i samlingen, vid ett flertal 

tillfällen tog flickorna initiativ att starta en verbal kommunikation med Elsa än 

vad pojkarna gjorde. Hur kommer det sig att flickorna är mer framåt än pojkarna? 

Skillnaden mellan dessa var väldigt stor och vi ser det som att flickorna oftare än 

pojkarna var uppmärksamma på vad som sades av Elsa under 

samlingssituationen. Det tas även upp i Berges (2001) forskning som visar på 

liknande resultat. 

 

Elsa kryssar i enkäten att hon ”instämmer delvis” på samtliga påståenden vid 

frågor angående hennes agerande i måltidssituationer (se tabell 3.3). Det finns 

skillnader mellan enkäten och vad vi kunde se i resultatet av våra observationer. 

Elsa behandlar barnen mer jämställd än vad hon själv först trodde. Är Elsa inte 

medveten om sitt agerande eller är hon bara självkritisk? Vid måltidssituationerna 

är det vanligare att en pojke får en tillsägelse. Elsa ger överlag väldigt lite 

tillrättavisningar. Enligt Berges (2001) studie minskade disciplinen under 

måltiderna när pedagoger slutade att uppmärksamma barnens negativa beteende. 

Vi tror att barns negativa beteende kan brytas genom att pedagogerna slutar att 

fokusera på det negativa i barns beteende. Är det någonting som Elsa anser eller 

beror hennes få tillrättavisningar på någonting annat? Enligt von Tetzchner (2005) 

beror barnens beteenden på vilka sociala samspel barnet har haft. Vi anser att 

Elsas få tillrättavisningar kan vara en orsak till att ett negativt beteende hos 

barnen bryts.  

 

Eftersom Elsa har svarat ”vet ej/obestämd” på samtliga påståenden hur hon agerar 

i av- och påklädningssituationerna (se tabell 3.2) är det svårt att jämföra hur väl 

teorin stämmer överens med praktiken. 

 

7.2. Observation 

I måltidssituationerna visar det sammanhängande resultatet att det är stor skillnad 

mellan pedagogerna och hur de uppmärksammar barnen. I de situationer som 

pedagogerna tar initiativ till verbal kommunikation visar det även att barnen är 

mer benägna till att själva ta initiativ. Skillnaden är minimal mellan pedagogerna 

när det kommer till verbal kommunikation på pedagogens initiativ. Vi har även 

uppmärksammat att vid de tillfällen som pedagogen har uppmanat barnen att 

hjälpa till vid måltiderna var även tillrättavisningar mer förekommande. Är det så 

att det ställs högre krav på barnen vid dessa situationer än vid de andra? Vi ser 

ingen direkt skillnad mellan flickor och pojkar när det kommer till slutna frågor 

som pedagogen ställer till dem. Eidevald (2009) visar ett annat resultat, då han i 

sin studie redovisar att pojkar är de som får flest slutna frågor och att skillnaden 

mellan flickor och pojkar är ungefär fyra gånger större. Berge (2001) beskriver en 

verksamhet där flickor och pojkar blir segregerade vid måltiderna. Syftet med 

detta är att barnen ska få tillfälle att uppmuntras till att få ta lika mycket plats. I 
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hennes aktionsprojekt var det pojkarna som fick och tog all uppmärksamhet, till 

skillnad från vårt resultat. Kan detta ändå vara någonting att arbeta med i den 

undersökta verksamheten eller borde man vara nöjd över att flickorna för ”en 

gångs skull” tar plats? Kan detta innebära att även tillsägelserna som riktas till 

pojkarna minskar?  

 

Vid av- och påklädnadssituationerna visade det sig att barnen hade en benägenhet 

att be vissa pedagoger om mer hjälp än andra. Kan det ha att göra med att 

situationen upplevs som stressig? De sammanlagda tillfällena för samtliga 

pedagoger visade att skillnader mellan flickor och pojkar var att flickorna bad om 

hjälp vid fler tillfällen än pojkarna. Dock bör man ha i åtanke att resultatet skiljde 

sig mellan hur ofta pedagogerna hjälpte barnen. Det visar sig stämma med 

Eidevalds (2009) studie, där det var vanligare att pojkar fick mer hjälp utan att be 

om det och att flickor mer förekommande bad om hjälp. Ju mer barnen ber om 

hjälp får de även hjälp utan att fråga, vilket även resulterade i att den verbala 

kommunikationen mellan pedagog – barn samt barn – pedagog blev mindre 

förkommande. Tillrättavisningar, vid av- och påklädningssituationer, till pojkar 

blev mer förekommande ju högre åldern blev på pedagogen. Vi tolkar dock detta 

som någonting slumpmässigt då det inte visade sig stämma med de andra 

observationssituationerna. 

 

Berge (2001) beskriver hur det var vanligare att pojkarna störde samlingen genom 

fysiska aktiviteter. Det var någonting som även vi uppmärksammade då det var 

pojkarna som tydligt fick flest tillsägelser. Författaren fortsätter med att beskriva 

att pojkarna mer ofta pratar rakt ut och på sätt tar ordet i gruppen. Det stämmer 

inte helt överens med det vi har sett i vår undersökning, där det var mer 

förekommande att det var flickorna som tog ordet. Om det är vanligare att 

flickorna avbryter och tar ordet, hur kan det då komma sig att pojkarna får fler 

tillsägelser? Kan det vara så att flickorna inte ses som störiga utan som 

hjälpsamma och att denna föreställning är starkare än beteendet hos pojkarna. Om 

vi hela tiden uppmärksammar det negativa beteendet vilka konsekvenser får vårt 

samhälle av det och hur påverkas våra ”bråkiga” pojkar?  

 

Flickors initiativ till verbal kommunikation med pedagogerna visade sig vara mer 

förekommande i samlingssituationerna. Däremot var det pojkarna som fick fler 

frågor av pedagogerna men som även fick mer uppmärksamhet på pedagogernas 

initiativ. Är det en medveten handling för att lyfta in pojkarna i det pågående 

samtalet?  

 

7.3. Avslutande samtal 

Efter att ha utfört våra enkäter och observationer ställde vi oss frågan ”vad kan 

ytterligare säkra våra resultat?”. Vi kom därmed fram till genom att redovisa 

resultatet för pedagogerna kunde vi skapa en diskussion kring det vi kommit fram 

till. Pedagogerna ansåg att resultatet var väldigt intressant och skapade 

funderingar hos dem. Vi valde att utgå ifrån två frågor av öppen karaktär; ”vad 
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väcker resultatet för några tankar hos er?” samt ”hur tror du att detta kommer 

påverka din medvetenhet när det kommer till att bemöta flickor och pojkar?”. 

 

Den första frågan ger uttryck för att pedagogerna inte trodde att resultatet skulle 

visa sig vara så starkt bundet till de så kallade stereotypiska rollerna som 

förekommer i förskolan, det vill säga att flickorna är lugnare och pojkarna 

stökigare. De ger även uttryck för att flickorna i barngruppen tar mycket plats 

jämfört med pojkarna, som även vårt resultat visar. Att pedagogerna ger pojkarna 

mer uppmärksamhet överraskade dem däremot då trott att de behandlat flickor 

och pojkar väldigt lika. 

 

När det kom till den andra frågan som vi ställde under samtalet svarade 

pedagogerna att de absolut kommer ta med resultaten i sitt fortsatta arbete med 

barnen. Pedagogerna diskuterade mycket kring tanken om att vara medveten om 

hur de som pedagoger bemöter flickor och pojkar men att de snabbt inser att 

skillnaden ibland är större än vad som egentligen antagits. 

 

7.4. Avslutande diskussion 

Det vi i vår undersökning ville forska kring var huruvida pedagogers 

förhållningssätt visar sig i handling gentemot flickor och pojkar. Nu när vi har 

jämfört teori med praktik, det vill säga enkäter med observationer, har vi kommit 

fram till att resultatet varierar mellan pedagogerna i vår studie. Resultatet i 

observationerna visade sig skilja mer i praktiken ju mer pedagogerna instämde 

med påståendena i enkäten. Kan det vara så att när vi tror oss vara säkra på vårt 

förhållningssätt gentemot flickor och pojkar så blir vi blinda i vårt eget beteende? 

Det vill säga att som pedagog vara så säker på sitt agerande att han eller hon i 

stället visar ett resultat som skiljer sig mer i verkligheten. Genom att tillåta sig 

själv att bli granskad ger det kanske pedagogerna en större chans att bli medvetna 

om sitt förhållningssätt. SOU (2004:115) menar att det är först när vi blir 

medvetna om vårt eget förhållningssätt och agerande som vi kan skapa 

förändringar, till skillnad mot att fortsätta i gamla mönster. Borde det vara en 

självklar del i förskolan att pedagoger granskar varandra eller blir granskade av 

någon utomstående? Arbetslaget ska enligt Läroplan för förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2010) ”verka för att flickor och pojkar får lika stort 

inflytande över och utrymme i verksamheten” (s. 12). Hur kommer det sig då att 

skillnaderna kan variera så mycket och hur ska vi kunna garantera att detta inte 

sker? 

 

8. Pedagogiska konsekvenser 

Vi hoppas med vår studie kunna bidra till att uppmärksamma pedagoger, i 

förskolans verksamheter, på att vi inte alltid är medvetna om hur vi förhåller oss 

gentemot barnen utifrån om de är flickor eller pojkar. Genom att tydligt visa på 

hur undersökningspersonerna med hjälp av enkäterna tror sig förhålla sig till 

barnen på ett visst sätt och med hjälp av observationer kunna granska hur de 
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faktiskt förhåller sig hoppas vi kunna göra pedagoger mer självkritiska. Vad vi 

tror att vi gör och vad vi gör är inte alltid samma sak och med vår studie visar vi 

hur viktigt det är att aldrig sluta vara granska sig själv i arbetet tillsammans med 

barnen.  

 

8.1. Fortsatt forskning 

Under vår studie upptäckte vi ett större intresse och nyfikenhet hos oss själva, 

vilket bidrog till tankar kring fortsatt forskning inom detta område. Vi blev bland 

annat nyfikna på om resultatet skulle visa sig vara detsamma i en åldersblandad 

grupp alternativt i en småbarnsgrupp. 

 

En annan frågeställning vi fick under arbetets gång var: ”hur det kan komma sig 

att pojkar är de som får mer negativ uppmärksamhet än flickor?
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Bilagor 

1. Enkät 

Enkätundersökning 
 

Hur pedagoger bemöter flickor och pojkar 
 

– vad sker i teori och praktik? 
 

 

Vi arbetar med en undersökning kring hur pedagoger bemöter flickor och pojkar. 

De vi vill få ut med vår enkätundersökning är hur ni som pedagoger säger/tror sig 

agera gentemot flickor och pojkar och sedan jämföra resultatet mot hur ni agerar i 

praktiken. 

 

Med jämställdhet menar vi i denna enkät handlar om ert uppdrag utifrån 

läroplanen som handlar om att skapa lika villkor för flickor och pojkar. Mycket av 

det handlar om bemötandet och förhållningssättet hos er pedagoger. 
 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i 

denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. 

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. 

(Läroplan för förskola, 1998, rev 2010, s. 5) 

 

Vårt syfte med enkäten är att vi tillsammans skall kunna hjälpa varandra att 

utveckla oss för att bli mer jämställda i vårt pedagogiska arbete. Vi ber er att 

själva komma med synpunkter efter varje frågestycke. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Namn: 

 

Avdelning: 

 
 

Vilken ålder är Du i? 

<20 år 

20 – 30 år 

30 – 40 år 

40 – 50 år 

50 – 60 år 

60< år 

 
 

Arbetar du enligt Lpfö 98? 

Ja 

Nej 

Tveksam/Osäker/Vet ej 

 

 

 

 

Enkäten består av fyra olika situationsbaserade områden som finns i 

verksamheten. De områden som vi har valt är följande: frågor rörande 

Dig och Dina kollegor, av- och påklädnad, måltider samt 

samlingssituationer. 

 

Här nedan följer svarsalternativ, som består av fem alternativ. Du får 

endast fylla i ett svarsalternativ och det gör Du genom att skriva ett X. 

Tänk på att svara med det alternativ som Du anser vara mest korrekt i 

Din roll som pedagog. 

 

Svara så sanningsenligt som möjligt, då dina svar påverkar resultatet! 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. Frågor som rör Dig som pedagog och Dina kollegor 
 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej / 

Obestämd 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

Jag anser mig 

vara jämställd 

gentemot alla 

barn, oavsett 

om de är 

flickor eller 

pojkar 

 

     

Jag anser att 

mina 

arbetskollegor 

bemöter 

flickor och 

pojkar på ett 

jämställt sätt 

 

     

Jag anser mig 

ge flickor och 

pojkar lika 

mycket 

utrymme i 

verksamheten 

 

     

 

 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Frågor kring Dig som pedagog i av- och påklädningsmiljön 
 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej / 

Obestämd 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

Jag anser att 

både flickor 

och pojkar 

behöver lika 

mycket hjälp 

     

Jag anser att 

både flickor 

och pojkar har 

lika bråttom 

ut 

 

     

Jag anser att 

jag 

kommunicerar 

lika mycket 

med flickor 

och pojkar 

 

     

 

 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Frågor som rör måltider i verksamheten 
 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej/ 

Obestämd 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

Jag anser att 

jag 

kommunicerar 

lika mycket 

med flickor och 

pojkar 

     

Jag anser att 

flickor och 

pojkar är lika 

hjälpsamma vid 

måltiderna 

 

     

Jag anser mig 

ge flickor och 

pojkar lika 

mycket 

uppmärksamhet 

 

     

 

 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Frågor kring Din roll som pedagog vid samlingssituationer 
 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej / 

Obestämd 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

Jag anser 

mig ge 

pojkar och 

flickor lika 

mycket tid 

 

     

Jag anser att 

pojkar och 

flickor tar 

lika mycket 

plats 

 

     

Jag anser att 

flickor och 

pojkar är 

lika 

delaktiga 

 

     

 

 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observationsschema 



 

 

 

Observationsschema, matsituationer 
 

Datum 

Person 

 

En flicka påbörjar en konversation med en pedagog, på barnets initiativ)  

 

En pojke påbörjar en konversation med en pedagog, på barnets initiativ)  

 

 

En flicka påbörjar en konversation med en pedagog, på pedagogens initiativ)  

 

En pojke påbörjar en konversation med en pedagog, på pedagogens initiativ)  

 

 

En flicka uppmanas av en pedagog att hjälpa till (ex, skicka mjölken) 

 

En pojke uppmanas av en pedagog att hjälpa till (ex, skicka mjölken) 

 

 

En flicka får en sluten fråga (ex, är maten god – ”ja” eller ”nej”)  

 

En pojke får en sluten fråga (ex, är maten god – ”ja” eller ”nej”)  

 

 

En flicka tillrättavisas  

 

En pojke tillrättavisas  

 

 

En flicka beröms  

 

En pojke beröms  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal flickor: 

Antal pojkar: 

 



 

 

 

Observationsschema, av- och påklädningssituationer 
Datum 

Person 

 

En flicka påbörjar en konversation med en pedagog, på barnets initiativ)  

 

En pojke påbörjar en konversation med en pedagog, på barnets initiativ)  

 

 

En flicka påbörjar en konversation med en pedagog, på pedagogens initiativ)  

 

En pojke påbörjar en konversation med en pedagog, på pedagogens initiativ)  

 

 

En flicka frågar om hjälp 

 

En pojke frågar om hjälp 

 

 

En flicka får hjälp (utan att be om det) 

 

En pojke får hjälp (utan att be om det) 

 

 

En flicka beröms 

 

En pojke beröms 

 

 

En flicka tillrättavisas  

 

En pojke tillrättavisas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal flickor: 

Antal pojkar:  

 



 

 

Observationsschema, samlingssituationer 
Datum 

Person 

 

En flicka påbörjar en konversation med en pedagog, på barnets initiativ)  

 

En pojke påbörjar en konversation med en pedagog, på barnets initiativ)  

 

 

En flicka påbörjar en konversation med en pedagog, på pedagogens initiativ)  

 

En pojke påbörjar en konversation med en pedagog, på pedagogens initiativ)  

 

 

En flicka får en fråga 

 

En pojke får en fråga 

 

 

Barngruppen får en fråga 

 

 

En flicka tar ordet 

 

En pojke tar ordet  

  

 

 

En flicka beröms  

 

En pojke beröms  

 

 

En flicka får en tillsägelse  

 

En pojke får en tillsägelse  

 

 

 

 

 

Antal flickor: 

Antal pojkar: 

  

3. Resultat Birgitta  



 

 

 

1.1. Birgitta 

Birgitta är mellan 50-60 år och arbetar som förskollärare i vår valda verksamhet, 

vilket innebär att hon arbetar efter Läroplan för förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

1.1.1. Enkätsvar 

 

Tabell 1.1 Frågor som rör Dig som pedagog och Dina kollegor 

 

  

Jag anser mig vara 

jämställd gentemot alla 

barn, oavsett om de är 

flickor eller pojkar 

 

Jag anser att mina 

arbetskollegor 

bemöter flickor och 

pojkar på ett jämställt 

sätt 

 

Jag anser mig ge 

flickor och pojkar lika 

mycket utrymme i 

verksamheten 

 

Birgitta 

 

Instämmer helt 

 

Instämmer helt 

 

Instämmer helt 

 

Övriga kommentarer: 

Inga kommentarer 

 

Tabell 1.2 Frågor kring dig som pedagog i av- och påklädningssituationer 

 

  

Jag anser att både 

flickor och pojkar 

behöver lika mycket 

hjälp 

 

Jag anser att både 

flickor och pojkar har 

lika bråttom ut 

 

Jag anser att jag 

kommunicerar lika 

mycket med pojkar 

och flickor 

 

Birgitta 

 

Instämmer helt 

 

Vet ej/Obestämd 

 

Instämmer helt 

 

Övriga kommentarer: 

”Våra barn vill inte/eller har sällan bråttom ut”. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.3 Frågor som rör måltider i verksamheten 



 

 

 

  

Jag anser att jag 

kommunicerar lika 

mycket med flickor 

och pojkar 

 

Jag anser att flickor 

och pojkar är lika 

hjälpsamma vid 

måltiderna 

 

Jag anser mig ge 

flickor och pojkar lika 

mycket 

uppmärksamhet 

 

Birgitta 

 

Instämmer helt 

 

Instämmer 

helt/delvis 

 

Instämmer helt/Vet 

ej/Obestämd 

 

Övriga kommentarer: 

Inga kommentarer 

 

Tabell 1.4 Frågor kring Din roll som pedagog vid samlingssituationer 

 

  

Jag anser mig ge 

flickor och pojkar lika 

mycket tid 

 

Jag anser att flickor 

och pojkar tar lika 

mycket plats 

 

Jag anser att flickor 

och pojkar är lika 

delaktiga 

 

Birgitta 

 

Instämmer helt/Vet 

ej/ Obestämd 

 

Instämmer helt 

 

Instämmer delvis 

 

Övriga kommentarer: 

Inga kommentarer 

 

 

1.1.2. Observationsresultat från samlingssituationer 

 

1. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på barnets initiativ 

2. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på pedagogens initiativ 

3. En flicka respektive pojke får en fråga 

4. Barngruppen får en fråga 

5. En flicka respektive pojke tar ordet 

6. En flicka respektive pojke beröms 

7. En flicka respektive pojke får en tillsägelse (verbal och/eller fysisk) 

 



 

 

 
 

Figur 1.1 Resultat från samlingstillfälle 1 

 

 

 
 

Figur 1.2 Resultat från samlingstillfälle 2 

 

 

 
 

Figur 1.3 Resultat från samlingstillfälle 3 

 



 

 

 

 
 

Figur 1.4 Resultat från samlingstillfälle 4 

 

 

1.1.3. Observationsresultat från måltidssituationer 

 

1. En flicka respektive pojke uppmanas av en pedagog att hjälpa till (ex, 

skicka mjölken) 

2. En flicka respektive pojke får en sluten fråga (ex, är maten god? – ”ja” 

eller ”nej”) 

3. En flicka respektive pojke tillrättavisas 

4. En flicka respektive pojke beröms 

5. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på barnets initiativ 

6. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på pedagogens initiativ 

 

 
 

Figur 1.5 Resultat från måltidstillfälle 1 

 

 



 

 

 
 

Figur 1.6 Resultat från måltidstillfälle 2 

 

 

 
 

Figur 1.7 Resultat från måltidstillfälle 3 

 

 

 
 

Figur 1.8 Resultat från måltidstillfälle 4 

 



 

 

 

1.1.4. Observationsresultat från av- och påklädningssituationer 

 

1. En flicka respektive pojke frågar om hjälp 

2. En flicka respektive pojke får hjälp utan att uttrycka sig verbalt 

3. En flicka respektive pojke beröms 

4. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på barnets initiativ 

5. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på pedagogens initiativ 

6. En flicka respektive pojke tillrättavisas 

 

 
 

Figur 1.9 Resultat från av- och påklädningstillfälle 1 

 

 

 
 

Figur 1.10 Resultat från av- och påklädningstillfälle 2 

 

 



 

 

 
 

Figur 1.11 Resultat från av- och påklädningstillfälle 3 

 

 

 
 

Figur 1.12 Resultat från av- och påklädningstillfälle 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Resultat Camilla 

 
1.2. Camilla 

Camilla är mellan 30-40 år och arbetar som förskollärare i vår valda verksamhet, 

vilket innebär att hon arbetar efter Läroplan för förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

1.2.1. Enkätsvar 
 

Tabell 2.1 Frågor som rör Dig som pedagog och Dina kollegor 

 

  

Jag anser mig vara 

jämställd gentemot 

alla barn, oavsett om 

de är flickor eller 

pojkar 

 

Jag anser att mina 

arbetskollegor 

bemöter flickor och 

pojkar på ett jämställt 

sätt 

 

Jag anser mig ge 

flickor och pojkar lika 

mycket utrymme i 

verksamheten 

 

Camilla 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer delvis 

 

Övriga kommentarer: 

”Vi har en miljö som lockar barnen till lekar. Pojkar/flickor är i hemrummet, 

pojkar/flickor bygger på torget med allt byggmaterial”. 

 

Tabell 2.2 Frågor kring dig som pedagog i av- och påklädningssituationer 

 

  

Jag anser att både 

flickor och pojkar 

behöver lika mycket 

hjälp 

 

Jag anser att både 

flickor och pojkar 

har lika bråttom ut 

 

Jag anser att jag 

kommunicerar lika 

mycket med pojkar 

och flickor 

 

Camilla 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer delvis 

 

Övriga kommentarer: 

”Jag tycker att jag försöker att hjälpa den som bad först inte beroende på kön”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 2.3 Frågor som rör måltider i verksamheten 

 

  

Jag anser att jag 

kommunicerar lika 

mycket med flickor 

och pojkar 

 

Jag anser att flickor 

och pojkar är lika 

hjälpsamma vid 

måltiderna 

 

Jag anser mig ge flickor 

och pojkar lika mycket 

uppmärksamhet 

 

Camilla 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer delvis 

 

Övriga kommentarer: 

”Jag försöker lyfta de barn som är lite tystare av sig”. 

 

Tabell 2.4 Frågor kring Din roll som pedagog vid samlingssituationer 

 

  

Jag anser mig ge 

flickor och pojkar 

lika mycket tid 

 

Jag anser att 

flickor och pojkar 

tar lika mycket 

plats 

 

Jag anser att 

flickor och pojkar 

är lika delaktiga 

 

Camilla 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer delvis 

 

Övriga kommentarer: 

”Vi har temasamlingar i gruppen, då reflekterar vi ofta och alla barn får komma 

till tals”. 

 

 

1.2.2. Observationsresultat från samlingssituationer 

 

1. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på barnets initiativ 

2. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på pedagogens initiativ 

3. En flicka respektive pojke får en fråga 

4. Barngruppen får en fråga 

5. En flicka respektive pojke tar ordet 

6. En flicka respektive pojke beröms 

7. En flicka respektive pojke får en tillsägelse 

 



 

 

 
 

Figur 2.1 Resultat från samlingstillfälle 1 

 

 

 
 

Figur 2.2 Resultat från samlingstillfälle 2 

 

 

 
 

Figur 2.3 Resultat från samlingstillfälle 3 

 



 

 

 
 

Figur 2.4 Resultat från samlingstillfälle 4 

 

1.2.3. Observationsresultat från måltidssituationer 

 

1. En flicka respektive pojke uppmanas av en pedagog att hjälpa till (ex, 

skicka mjölken) 

2. En flicka respektive pojke får en sluten fråga (ex, är maten god? – ”ja” 

eller ”nej”) 

3. En flicka respektive pojke tillrättavisas 

4. En flicka respektive pojke beröms 

5. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på barnets initiativ 

6. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på pedagogens initiativ 

 

 
 

Figur 2.5 Resultat från måltidstillfälle 1 

 

 



 

 

 
 

Figur 2.6 Resultat från måltidstillfälle 2 

 

 

 
 

Figur 2.7 Resultat från måltidstillfälle 3 

 

 

 
 

Figur 2:8 Resultat från måltidstillfälle 4 

 



 

 

 

1.2.4 Observationsresultat från av- och påklädningssituationer 

 

1. En flicka respektive pojke frågar om hjälp 

2. En flicka respektive pojke får hjälp utan att uttrycka sig verbalt 

3. En flicka respektive pojke beröms 

4. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på barnets initiativ 

5. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på pedagogens initiativ 

6. En flicka respektive pojke tillrättavisas 

 

 

 
 

Figur 2.9 Resultat från av- och påklädningstillfälle 1 

 

 

 
 

Figur 2.10 Resultat från av- och påklädningstillfälle 2 

 

 



 

 

 
 

Figur 2.11 Resultat från av- och påklädningstillfälle 3 

 

 

 
 

Figur 2.12 Resultat från av- och påklädningstillfälle 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Resultat Elsa  
 

1.3. Elsa 
Elsa är mellan 40-50 år och arbetar som förskollärare i vår valda verksamhet, 

vilket innebär att hon arbetar efter Läroplan för förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

1.3.1. Enkätsvar 

 

Tabell 3.1 Frågor som rör Dig som pedagog och Dina kollegor 

 

  

Jag anser mig vara 

jämställd gentemot 

alla barn, oavsett om 

de är flickor eller 

pojkar 

 

Jag anser att mina 

arbetskollegor 

bemöter flickor och 

pojkar på ett 

jämställt sätt 

 

Jag anser mig ge 

flickor och pojkar 

lika mycket 

utrymme i 

verksamheten 

 

Elsa 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer delvis 

 

Övriga kommentarer: 

”Man vill ju tro att man bemöter pojkar och flickor jämställt, men om man gör det 

i alla situationer är svårt att svara på”. 

 

Tabell 3.2 Frågor kring dig som pedagog i av- och påklädningssituationer 

 

  

Jag anser att både 

flickor och pojkar 

behöver lika mycket 

hjälp 

 

Jag anser att både 

flickor och pojkar 

har lika bråttom ut 

 

Jag anser att jag 

kommunicerar lika 

mycket med pojkar 

och flickor 

 

Elsa 

 

Vet ej/Obestämd 

 

Vet ej/Obestämd 

 

Vet ej/Obestämd 

 

Övriga kommentarer 

”Har inte reflekterat över dessa frågor, svårt att säga om flickor och pojkar 

behöver lika mycket hjälp… Intressant om ni kan få syn på hur mycket 

kommunicerar med flickor/pojkar”. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 3.3 Frågor som rör måltider i verksamheten 

 

  

Jag anser att jag 

kommunicerar lika 

mycket med flickor 

och pojkar 

 

Jag anser att flickor 

och pojkar är lika 

hjälpsamma vid 

måltiderna 

 

Jag anser mig ge 

flickor och pojkar 

lika mycket 

uppmärksamhet 

 

Elsa 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer delvis 

 

Övriga kommentarer: 

”Maten kan ibland vara en stressig situation”. 

 

Tabell 3.4 Frågor kring Din roll som pedagog vid samlingssituationer 

 

  

Jag anser mig ge 

flickor och pojkar lika 

mycket tid 

 

Jag anser att flickor 

och pojkar tar lika 

mycket plats 

 

Jag anser att flickor 

och pojkar är lika 

delaktiga 

 

Elsa 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer delvis 

 

Övriga kommentarer: 

Inga kommentarer 

 

 

1.3.2. Observationsresultat från samlingssituationer 

 

1. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på barnets initiativ 

2. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på pedagogens initiativ 

3. En flicka respektive pojke får en fråga 

4. Barngruppen får en fråga 

5. En flicka respektive pojke tar ordet 

6. En flicka respektive pojke beröms 

7. En flicka respektive pojke får en tillsägelse (verbal och/eller fysisk) 

 



 

 

 
 

Figur 3.1 Resultat från samlingstillfälle 1 

 

 

 
 

Figur 3.2 Resultat från samlingstillfälle 2 

 

 

 
 

Tabell 3.3 Resultat från samlingstillfälle 3 

 



 

 

 

 
 

Figur 3.4 Resultat från samlingstillfälle 4 

 

 

1.3.3. Observationsresultat från måltidssituationer 

 

1. En flicka respektive pojke uppmanas av en pedagog att hjälpa till (ex, 

skicka mjölken) 

2. En flicka respektive pojke får en sluten fråga (ex, är maten god? – ”ja” 

eller ”nej”) 

3. En flicka respektive pojke tillrättavisas 

4. En flicka respektive pojke beröms 

5. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på barnets initiativ 

6. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på pedagogens initiativ 

 

 

 
 

Figur 3.5 Resultat från måltidstillfälle 1 

 

 



 

 

 
 

Figur 3.6 Resultat från måltidstillfälle 2 

 

 

 
 

Figur 3.7 Resultat från måltidstillfälle 3 

 

 

 
 

Figur 3.8 Resultat från måltidstillfälle 4 

 



 

 

 

1.3.4. Observationsresultat från av- och påklädningssituationer 

 

1. En flicka respektive pojke frågar om hjälp 

2. En flicka respektive pojke får hjälp utan att uttrycka sig verbalt 

3. En flicka respektive pojke beröms 

4. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på barnets initiativ 

5. En flicka respektive pojke uppmärksammas genom verbal 

kommunikation på pedagogens initiativ 

6. En flicka respektive pojke tillrättavisas 

 

 
 

Figur 3.9 Resultat från av- och påklädningstillfälle 1 

 

 

 
 

Figur 3.10 Resultat från av- och påklädningstillfälle 2 

 

 



 

 

 
 

Figur 3.11 Resultat från av- och påklädningstillfälle 3 

 

 

 
 

Figur 3.12 Resultat från av- och påklädningstillfälle 4 

 


