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Abstrakt 

Syftet med studien var att genom en fallstudie få kunskap om hur genus konstrueras genom en 

manlig och en kvinnlig förskollärares verbala kommunikation med pojkar och flickor. Studien 

svarar även på vilka skillnader det finns i kommunikationen och hur förskollärarna själv 

beskriver kommunikationen med pojkar och flickor. Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv har 

varit utgångspunkt för studien. Insamling av data gjordes genom att observera matsituationer, 

fri lek och samling samt genom intervjuer med en manlig och en kvinnlig förskollärare. 

Resultatet av studien visar att det finns både likheter och skillnader i hur manliga och kvinnliga 

förskollärare kommunicerar med pojkar och flickor. Resultatet visar även att förskollärarna är 

medvetna om att de kan kommunicera med pojkar och flickor på olika sätt, men de framhåller 

att kommunikationen utgår från individen och vilken relation de har till barnen. 

 

Arbetsfördelning: Båda två har varit delaktiga genom hela arbetets process. Detta genom att 

både bearbeta litteratur och sammanställa denna tillsammans. Observationer och intervjuer 

samt analys av material har utförts gemensamt. 

 

Nyckelord: förskola, genus, jämställdhet, kommunikation, socialkonstruktionism 
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1 Inledning 

Tidigare forskning visar att förskolan idag snarare förstärker stereotypa könsroller istället för 

att motverka dessa. (Eidevald, 2011: Olofsson, 2007). Detta trots att Läroplan för förskolan 

framhåller att personalen inom förskolan skall arbeta för att motverka stereotypa könsroller 

(Skolverket, 2016). Det tycks bero på djupt rotade föreställningar om vad som är manligt och 

kvinnligt och att förskollärare omedvetet behandlar flickor och pojkar olika (Eidevald, 2011; 

Odenbring, 2014). Tidigare forskning lyfter särskilt fram kommunikationens betydelse i denna 

process och att förskollärare idag är omedvetna om hur de kommunicerar med flickor respektive 

pojkar och vilka invanda mönster och föreställningar om manligt och kvinnligt de överför via 

kommunikationen (Eidevald, 2011). Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi 

särskilt uppmärksammat skillnader i manliga respektive kvinnliga förskollärares 

kommunikation med flickor och pojkar, vilket stöds av tidigare studier som visar att lärarens 

kön tycks ha betydelse för kommunikationen med flickor och pojkar. Exempel på detta är bland 

annat genom att manliga lärare kommunicerar mer med pojkar än med flickor och kvinnliga 

lärare kommunicerar lika mycket med pojkar och flickor (Einarsson, 2003). Detta perspektiv 

saknas dock inom förskolan vilket har väckt vårt intresse att i detta examensarbete undersöka 

hur manliga respektive kvinnliga förskollärares kommunikation med flickor och pojkar ser ut. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet var att få kunskap om hur genus konstrueras genom en manlig och en 

kvinnlig förskollärares kommunikation med pojkar och flickor. 

  

• Hur kommunicerar en manlig respektive en kvinnlig förskollärare verbalt med pojkar 

och flickor i förskolans verksamhet? 

• Finns det skillnader i deras verbala kommunikation med pojkar och flickor? 

• Hur beskriver den manliga och den kvinnliga förskolläraren sin verbala kommunikation 

med pojkar respektive flickor? 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt är syftet att först förklara centrala begrepp inom forskningsområdet genus. 

Därefter förklaras förskolans styrdokument, genus i förskolan följt av män i förskolan samt 

kommunikationens betydelse. Avslutningsvis redogörs för det socialkonstruktionistiska 

perspektivet.  

 

3.1 Begreppsförklaring 
 

3.1.1 Skillnaden mellan kön och genus 

Begreppet kön definieras som det biologiska könet och används för att kunna skilja på individer 

utifrån vilken typ av könsceller personen har (Nationalencyklopedin, 2017). Begreppet genus 

definieras som det sociala könet och förklaras även som det kulturellt och historiskt skapade 

könet som därmed påverkar hur människan formas till man eller kvinna (Davies, 2003; Henkel, 

2006; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). 

 

3.1.2 Jämställdhet 

Begreppet jämställdhet handlar om att vidga könsrollerna och ge barn större möjligheter; det 

handlar alltså inte om att pojkar ska bli flickor och vice versa (Henkel, 2006). Wedin (2014) 

förklarar att jämställdhet i förskolan handlar om att pojkar och flickor ska ha samma möjlighet 

till utveckling och lärande. Jämställdhet är ett begrepp som funnits i läroplanen länge, där de 

vuxnas bemötande av barnen ses som det betydelsefulla arbetet. Enligt nationalencyklopedin 

(2017) innebär begreppet jämställdhet att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter 

och skyldigheter inom alla områden i livet. 

 

3.1.3 Kommunikation 

Kommunikation innebär att överföra information. Språk eller koder, exempelvis skrift och tal, 

är nödvändigt för att kunna kommunicera och för att överföra information behövs även ett 

fysiskt medel, till exempel kroppen eller ett papper. När information överförs med skrift eller 

tal kallas det verbal kommunikation (Nationalencyklopedin, 2017). Fokus i denna studie är den 

verbala kommunikationen det vill säga hur förskollärare överför information till barn via talet. 

 

3.1.4 Genus 

Lykke (2009) förklarar att genusbegreppet fick politisk uppmärksamhet och ledde till att nya 

benämningar började användas, såsom genusforskning och genusvetenskap. Skälet till att 

namnet kvinnoforskning ersattes av genusforskning beror på att fokus inte endast ska vara på 

kvinnor utan att det även innefattar studier av män. Hedlin (2006) förklarar att genusbegreppet 

introducerades för att visa att fokus inte ska ligga på det biologiska könet utan på något som 

förändras, nämligen det som betraktas som manligt och kvinnligt. Därmed är det viktigt att vara 

medveten om att åsikterna och föreställningarna om vad som betraktas som manligt och 

kvinnligt hela tiden förändras. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) framhåller att begreppet 

genuspedagogik inte finns i andra länder utan att det där talas mer om feministisk pedagogik 

eller jämställdhetsarbete och då sällan i samband med förskolan. Orsaken till att andra länder 

inte har genus och jämställdhet i fokus är främst att barn inte går i förskolan i samma 
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utsträckning som i Sverige. Under 2000-talet stärkte många pedagoger inom skolan och 

förskolan sin kunskap i genusvetenskap, vilket breddade samtalen om hur genus konstrueras 

istället för att diskutera att flickor och pojkar är av ett visst kön.  

 

3.2 Förskolans styrdokument 
Idag regleras förskolan av både skollag och läroplan för förskolan där det betonas att 

verksamheten baseras på en demokratisk grund. I skollagen framställs att “[u]tbildningen 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” (SFS, 2010:800, Kap 1, 5 §). 

Jämställdhet betonas även i läroplan för förskolan (Skolverket, 2016). Det lyfts fram att 

principer och värden som ska efterlevas i förskolans arbete är bland annat jämställdhet mellan 

könen och alla människors lika värde. Barnen ska i förskolan utveckla sina förmågor till hänsyn 

och medkänsla till andra, såsom respekt för människors olikheter i både tankesätt och 

levnadsvanor. Det framhålls även att ingen i förskolan ska bli diskriminerad exempelvis på 

grund av kön och att pojkar och flickor ska ha lika förutsättningar att testa och utveckla 

färdigheter och intressen utan att förhindras av bestående könsroller. Det betonas att 

“[f]örskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller” (Skolverket, 2016, s. 5). 

Dessutom är vuxna viktiga förebilder eftersom barns uppfattningar om både skyldigheter och 

rättigheter påverkas av vuxnas förhållningssätt. Följaktligen påverkas pojkars och flickors 

förståelse om vad som är manligt och kvinnligt av hur de vuxna bemöter barnen men också 

utifrån de förväntningar och krav som läggs på dem (ibid.). 

 

3.3 Genus i förskolan 
Tallberg Broman (2009) framhåller att förskolan representerar både ett könspolitiskt och 

barnpedagogiskt projekt, där en aktiv diskussion fördes om småbarnsinstitutionernas 

omfattning och inriktning under flera decennier kring mitten på 1900-talet. Diskussionerna 

handlade om vilka institutioner som skulle stödjas, de som inriktade sig på barnpedagogik eller 

på tillsyn. Det diskuterades även om satsningen skulle göras på deltids eller 

heltidsinstitutionerna, eller om familjedaghem och fosterhem var det bästa för barnen. Enligt 

Tallberg Broman var, och är, det en diskussion som både relaterar till könsrelationer och till 

frågor om kvinnans roll och vilken plats i samhället kvinnan har.  

 

Både det statliga engagemanget och finansieringen gällande förskolan var väldigt begränsat 

fram till mitten på 1900-talet förklarar Tallberg Broman (2009). De yngre barnens utbildning 

och omsorg ansågs inte vara statens ansvarsområde, det var familjen och främst fadern som 

hade rätt att bestämma över barnen och kvinnorna i familjen. Detta fick följder både på 

utvecklingen av utbildningar för kvinnor och på förskolans utbyggnad. Det kommunala och 

statliga ansvaret för barnen ökade något efter 1930-talet, då en diskussion om statens betydelse 

som stöd till familjerna blev aktuell på grund av de minskade födelsetalen. År 1945 fanns 

möjlighet att ta emot statligt stöd för bedrivande av halvöppen barnavård och eftersom behovet 

av kvinnlig arbetskraft ökade under krigsåren, ökade även intresset för heldagsomsorgens 

utbyggnad. Förhållandena mellan man och kvinna blev mer jämlikt efter 1950-talet, behovet av 
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barnomsorg/förskola påverkades därmed och var under mitten på 1960-talet mycket större än 

tillgången. Men förskollärarutbildningen förstatligades inte förrän år 1962, förvånansvärt sent 

enligt Tallberg Broman. Mellan 1960-1976 omformuleras kvinnornas husmoderskontrakt till 

ett jämställdhetskontrakt, som innebar att män och kvinnor skulle ha ett gemensamt ansvar för 

barnen. Detta skulle möjliggöras, med stöd från staten, genom en utbyggnad av förskolan 

(ibid.).  

 

Tallberg Broman (2009) redogör för att det feministiska engagemanget hade stor betydelse för 

en allmän och tillgänglig barnomsorg och förskoleverksamhet. På 1970-talet demonstrerade 

föräldrar med yrkanden: “Ropen skalla, daghem åt alla”, vilket även fick medhåll från många 

kvinnliga politiker. Att förskolan skulle byggas ut krävdes för en ökad jämställdhet. Det som 

varit utmärkande och centralt för den svenska välfärdsstaten är begreppet statsfeminism. Det 

definieras som “feminism uppifrån i form av jämställdhet mellan könen och socialpolitiska 

åtgärder, samt en feminisering av yrken som är relevanta ur ett välfärdsstatligt perspektiv” 

(Hernes, 1988, refererad i Tallberg Broman, 2009, s. 66). Förskolans utveckling som offentlig 

struktur har haft stort inflytande från statsfeminismen förklarar Tallberg Broman. Den har även 

haft väsentlig betydelse för den svenska förskolans konstruktion som en allmän förskola, för 

alla barn, och för både omsorg och pedagogik. Under 1980- och 1990-talet var 

jämställdhetsarbetet i förskolan under sin utveckling beroende av hjälp från grupper inom 

exempelvis Utbildningsdepartementet och Skolverket, vilket kallades för 

“skolmyndighetsfeminism”. Arbetet drevs av engagerade personer vid dessa myndigheter som 

såg till att resurser användes, projekt startades och betydande styrdokument utformades. Dessa 

personer var viktiga för förskolans jämställdhetsutveckling eftersom de i samarbete med 

forskare drev frågor om ökad jämställdhet.  

 

Under 1970-talet blev förskolans koppling till dominerande könsdiskurser påtaglig, då många 

utredningar genomfördes som berörde kön, könsrelationer och jämställdhet. En av dessa är 

barnstugeutredningen som blev väldigt inflytelserik för förskolan som nu växte i rask takt. Det 

var nu det nya barnet tog form, förskolebarnet. Månsson (2000) redogör för att 

barnstugeutredningen, som kom år 1968, innehöll väldigt lite om köns- och jämställdhetsfrågor. 

I dokumentet fanns inte heller något eget avsnitt om könsroller, barnen nämndes endast en gång 

ur ett könsperspektiv. Barnen benämndes med begreppet barn och inte som pojkar eller flickor 

(ibid.). Innan den första läroplanen för förskolan kom fanns så kallade arbetsplaner som skulle 

vägleda arbetet i verksamheterna. Den första arbetsplanen för förskolan kom 1975 och innehöll 

inga krav på att förskolan skulle motarbeta traditionella könsmönster eller arbeta för 

jämställdhet mellan pojkar och flickor (SOU 2006:75). Däremot blev jämställdhetsuppdraget 

något tydligare år 1987 när Pedagogiskt program för förskolan kom. Där framhölls det att 

förskolans personal ska känna till betydelsen av att barnen skapar en trygg könsidentitet. Trots 

det är det först när förskolan får sin egen läroplan, där det framgår att förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och arbetet därmed tydliggörs.  

 

Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) fick ett uppdrag att utarbeta och stärka 

jämställdhetsarbetet i förskolan eftersom det hade visat sig att det var svårt att uppnå målen 

enligt läroplanen. Det framställs även att det är förskollärarnas medvetenhet inom genus som 
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är mest betydande eftersom förväntningar på de olika könen utgör skillnaderna mellan pojkar 

och flickor i förskolan. Eidevald (2011) påvisar också att det genuspedagogiska arbetet och 

jämställdhetsarbetet i förskolan behöver utvecklas eftersom pojkar och flickor fortfarande har 

olika förutsättningar i förskolan. Wahlström (2003) anser att oavsett om skillnaderna mellan 

könen grundar sig i det sociala eller det biologiska är det viktiga att vara medveten om att det 

egna förhållningssättet kan påverka barnens förutsättningar till det bättre. Däremot menar 

Wahlström att kunskap om att förväntningarna påverkar barnen egentligen inte förändrar 

någonting, utan det handlar enligt henne om att ha en tydlig ledning och att under en längre tid 

ha ett medvetet arbete för att faktiskt kunna förändra sitt agerande.  

 

Enligt Olofsson (2007) uttrycker förskollärare att de arbetar jämställt och inte gör någon 

skillnad på pojkar och flickor även om det egentligen handlar om okunskap och att inte förstå 

problematiken. Det är mer sannolikt att förskollärarna påverkats av könsblindhet, vilket 

Olofsson beskriver som att de endast ser det som avviker och inte ser könsmönstren eftersom 

de ligger djupt rotade i vår egen identitet. Förskollärare är vana vid att flickor är lugna och att 

pojkar är busiga, vilket innebär att det som uppmärksammas är det som avviker, exempelvis 

när flickor är busiga. Därmed är förskollärare i själva verket hela tiden delaktiga i 

konstruerandet av kön. Barnens uppförande bestraffas eller bekräftas både genom det som sägs 

och även genom ansiktsuttryck, blickar och röstens tonläge (ibid.). Eftersom skapandet av 

könsidentiteten börjar tidigt i livet har den sociala interaktionen i förskolan en viktig betydelse 

för resultatet av denna process. Förskolan möjliggör för barnen att redan i tidig ålder vara 

agenter där de i samspel med andra barn och vuxna skapar sin egen identitet (Sandström, Stier 

& Sandberg, 2013). Vissa saker kan ses som något som alla känner till eftersom det är självklart, 

exempelvis att alla är antingen kvinna eller man. Även barn lär sig att de måste uppfattas som 

antingen flicka eller pojke genom samspelet med omvärlden och samhället, fastän skillnaden 

däremellan oftast är väldigt otydlig. Det handlar exempelvis om frisyr, kläder, hur man pratar 

och vad man säger (Davies, 2003). 

 

3.4 Män i förskolan 
Män som väljer förskolan som arbetsplats gör enligt Havung (2005) därmed två val, ett där de 

väljer bort typiskt manliga yrken och ett val mot ett yrke som av tradition ägs av kvinnorna. 

Förskolan och dess personal har länge varit kopplad till kvinnor på grund av uppfattningen om 

att vård och omsorg är naturligt kvinnliga egenskaper. Men på 1960-talet startades det en debatt 

om manlig personal inom förskolan. Debatten handlade om barns behov av både manliga och 

kvinnliga fostrare, eftersom det fanns en brist på manliga personer att identifiera sig med i 

hemmen. Trots könskvotering och förväntningar om fler manliga sökanden till 

förskollärarutbildningen blev samhällets mål att det i förskolorna skulle vara 30 procent män år 

1985 inte uppnått. I början på 1980-talet var det istället nästan fem procent och i slutet på 1990-

talet var siffran nere på ungefär två procent. Två faktorer som ansågs försvåra för att få männen 

att söka var dels att yrket sågs som typiskt kvinnligt och dels lönen som var relativt låg. 

 

Männen som ändå söker sig till förskolorna ses som exklusiva och i jämförelse med de 

kvinnliga pedagogerna förväntas männen bidra med andra saker förklarar Havung (2005). Med 

både samhällets förväntningar man har på sig som man och på grund av att det saknas män i 
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förskolan har de i sitt yrkesutövande därmed dubbla krav på sig. De män som arbetar inom 

förskolan behöver även försvara och motivera sitt val av yrke, vilket kvinnor aldrig behöver 

göra menar Havung. En manlig förskollärare blir ifrågasatt på ett annat sätt än en kvinnlig 

förskollärare. Detta eftersom en riktig man inte arbetar inom yrken avsedda för kvinnor, det är 

alltså huvudsakligen manligheten som ifrågasätts.  

 

Havung (2005, s. 47) frågar sig “kan manliga förskollärare, som är så få, bli något annat än en 

symbol för det kön som så hett eftertraktas i förskolan?”. Vidare menar författaren att detta är 

möjligt men då krävs stora insatser för att få fler män inom förskolan samtidigt. Men om det 

istället fortsätter att se ut som det gör idag med en majoritet av kvinnor och endast ett fåtal män, 

då är det inte möjligt. Eftersom det fortfarande finns skillnader i vad manliga respektive 

kvinnliga förskollärare faktiskt gör i verksamheten, bevaras traditionella könsmönster då dessa 

ständigt upprepas menar Havung. Detta genom att männen exempelvis drar sig undan när det 

kommer till aktiviteter som bakning och överlämnar det till sina kvinnliga kollegor. Istället 

håller männen i aktiviteter som lek eller idrott eftersom de anser sig vara kunnigare inom det. 

 

3.5 Kommunikationens betydelse 
Månsson (2000) framhåller att det finns en osäkerhet hos förskollärare kring hur de 

kommunicerar med pojkar och flickor, eftersom det finns föreställningar om att 

kommunikationen med pojkar och flickor både kan skilja sig åt eller se likadan ut. Odenbring 

(2014) förklarar att det inte är ovanligt att den egna föreställningen om sitt agerande inte 

stämmer överens med hur agerandet faktiskt sker; det sker alltså för det mesta omedvetet (ibid.). 

Trots att avsikten är att erbjuda barn varierande erfarenheter och att motverka könsstereotyper 

är det inte så enkelt. Föreställningar som över tid vävts ihop med begreppen man och kvinna, 

pojke och flicka är svårare att ta avstånd från än vad det verkar som. Det räcker inte att vara 

medveten om uppenbara könsroller som sedan kan lämnas därhän, utan könsordningen bevaras 

genom språkliga uttryck (Nordberg, 2005). I linje med det kunde Hellman (2010) i sin studie 

se hur pojkar och flickor möttes av olika förväntningar om hur de borde vara och menar att det 

kan jämföras med teorier om hur kön konstrueras genom handlingar i förhållande till 

omgivningens förväntningar. 

 

Miljö, leksaker och material ses som betydelsefullt inom det genuspedagogiska arbetet, men 

det absolut viktigaste bedöms vara hur förskollärare använder språket, som är en del av 

kommunikationen. Kommunikationen är något som förskollärare kan kontrollera och kan 

därför ses som en medveten strategi (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Både hur förskollärare 

kommunicerar med barn och vad som sägs påverkar hur barnen uppfattar sig själva och skapar 

sin identitet. Det är i sin tur viktigt för förskollärare att bli medvetna om sitt språkbruk och vad 

det innebär för barnen i förskolan. Detta eftersom “många av de mest oskyldiga kommentarer 

kan bidra till att befästa eller utmana traditionella könsmönster … ” (Wiklund, Petrusson-

Nahlin & Schönbäck, 2011, s. 91). Wedin (2014) betonar också att de ord som sägs av 

förskollärare skapar bilden av hur barnen förväntas vara och uppträda och därför har 

kommunikationen med barnen en mycket viktig roll. Genus konstrueras ständigt i sociala 

processer i förskolans vardag och barnens identitetsutveckling påverkas av detta. Jämställdhet 

handlar om val av ord, kroppsspråk och handlande, det vill säga bemötandet av den andre (ibid). 
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Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är genus en social konstruktion, det handlar inte 

om biologiska skillnader utan om hur könsskillnader uppfattas. Barnen påverkas därmed av 

förskollärarnas bemötande och den verbala kommunikationen, hur förskollärarna pratar och vad 

de säger. 

 

Den verbala kommunikationen med pojkar och flickor skiljer sig åt, vilket Einarsson och 

Hultman (1984) upptäckte i sin studie där flickorna tilltalades med en annan röstnyans än 

pojkarna. Flickorna tilltalades mjukare och pojkarna mer kraftfullt. Författarna hävdar att barn 

redan innan födseln har olika förväntningar på sig utifrån vilket kön de har, vilket påverkar 

vuxnas beteende och resulterar i att flickor och pojkar behandlas olika. I likhet med det 

framhåller Tallberg Broman (2002) att flickor ofta får uppmärksamhet för hur de ser ut och 

vilka kläder de har, det vill säga för vad de är och inte för vad de gör och kan. Pojkar däremot 

får uppmärksamhet genom uppmaningar att sitta still och tilltalas oftare med namn av 

förskollärarna. Eidevald (2011) förklarar att förskollärare kan ha olika strategier i sitt sätt att 

prata med pojkar och flickor, exempelvis att de använder olika språkliga uttryck där flickor får 

mer avancerade frågor än pojkar. Däremot finns det även förskollärare som avsiktligt arbetar 

med att stimulera språket hos pojkar utifrån uppfattningen att flickors språk är mer utvecklat. 

Utifrån tanken att flickor och pojkar ska bli bättre på egenskaper som de har brister i på grund 

av deras könstillhörighet utformades en pedagogik som kallas kompensatorisk pedagogik 

(Eidevald, 2009, 2011).  

 

Månsson (2000) framställer att flickor och pojkar ges olika möjligheter att uppfatta sig själva 

och sin omgivning. Detta för att pojkar beskrivs få mer plats och uppmärksamhet i vuxenledda 

aktiviteter och att de får mer bekräftelse och söker själva efter det genom mer utdragna samtal 

och utvecklade svar. Utifrån den bekräftelsen som sker, förhållandevis omedvetet, uppmuntras 

pojkar att se sig själva som speciella. Kommunikationen bidrar till att fostra flickor till 

kollektivister och pojkar till individualister vilket kan märkas i hur pojkarna tilltalas individuellt 

och flickorna i grupp (Månsson, 2000; Svaleryd, 2003; Wiklund, Petrusson-Nahlin & 

Schönbäck, 2011). Samtidigt påtalar Eidevald (2009) att det i läroplanen för förskolan inte 

framkommer hur själva arbetet med att motverka existerande könsroller kan utföras och att 

sådana instruktioner borde tas upp någonstans. Med detta skulle hela ansvaret ligga hos de 

vuxna. Om verksamheten istället för att främst inrikta sig på de vuxnas uppförande ses som en 

plats för möten mellan vuxna och barn skulle barnen ses mer som deltagare och inte som 

föremål. Därigenom skulle barnen tilldelas mer makt att vara med och påverka och omvandla 

verksamheten (ibid.).  

 

3.6 Det socialkonstruktionistiska perspektivet 
Studiens syfte är att undersöka hur genus konstrueras genom en manlig och en kvinnlig 

förskollärares verbala kommunikation med pojkar och flickor. Genus kan beskrivas som det 

socialt och kulturellt konstruerade könet då olikt från det biologiska. Hur manligt och kvinnligt 

konstrueras skildrar maskulinitet och femininitet. Utifrån studiens syfte är ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv relevant eftersom genus är en social konstruktion, det vill 

säga något som ger mening i kontakten mellan människor i det sociala samspelet (Odelfors, 

1998). Vår kunskap och världens ses som socialt konstruerade, där alla mänskliga varelser 
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aktivt deltar i en konstruktionsprocess. Istället för att söka sanningen skapar vi mening där vi 

alla är inblandade i interaktioner med andra (Dahlberg, Moss & Pence, 2013).  

 

Socialkonstruktionismens grundtanke förklarar Allwood och Erikson (2017) som att 

uppfattningen om fenomen som ses naturliga framställs i social interaktion, vilket är ett resultat 

av kommunikationens utveckling i samhället. Berger och Luckmann (1998) framhåller att 

grundformen för social interaktion sker i mötet med andra och är den mest betydelsefulla 

upplevelsen. Språket är en central del i sociala processer och därmed kan vi egentligen inte 

finnas till utan att hela tiden kommunicera och samspela med andra (Berger & Luckmann, 1998; 

Cromby & Nightingale, 2001). Det innebär för vår studie att de metoder som är lämpade för 

inhämtandet av information är observationer, men också intervjuer, eftersom båda metoderna 

kan ge data om sociala samspel där mening skapas. Genom observationer får vi möjlighet att 

se samspelet mellan förskollärare och barn. 

 

Filosofen Judith Butler menar att förståelsen för allting är socialt konstruerad; även förståelsen 

för det biologiska som benämns som kön (Butler, 2007). Genus utgår därmed inte från det 

biologiska utan är en uppfattning om könsskillnader som föregår kön. Våra kroppar framstår 

som könade, det vill säga som kvinnliga eller manliga, något som sker genom det sociala 

agerandet vilket Butler kallar för “performativitet” eller att “iscensätta” könet. I likhet med det 

framhåller Olofsson (2007) det hon kallar för likhetstänkande. Detta beskrivs som att i grunden 

är alla lika och att synen på manligt och kvinnligt är en social konstruktion, vilket påverkas av 

yttre förväntningar och av de olika förutsättningarna samhället ger. Således är den verbala 

kommunikationen mellan förskollärare och barn en viktig del i skapandet av identitet och kön. 

Detta innebär att pojkar och flickor i förskolan konstrueras genom olika förväntningar samt 

genom kommunikationen till att uppfatta sig som antingen pojke eller flicka. Utifrån detta 

valdes observation som metod för att få syn på hur pojkar och flickor konstrueras genom 

förskollärares verbala kommunikation. 
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4 Metod 

I detta avsnitt presenteras hur studien genomfördes, vilka metoder som användes för 

datainsamling och hur dessa sedan bearbetades och analyserades. Etiska principer och urval av 

studieobjekt kommer även presenteras.  

 

4.1 Metodval  
Det som är relevant för vår studie är kvalitativa fakta som kan ha formen av både skrivna eller 

talade ord och bilder som antingen är observerade eller framställda. De metoder som främst 

används för kvalitativ forskning är exempelvis observation och intervjuer (Denscombe, 2016). 

Den kvalitativa intervjun är en effektiv metod för att ta fasta på erfarenheter från 

undersökningspersoner i en studie (Kvale, 1997). Genom intervjuer kan förskollärarna i studien 

uttrycka sina tankar ur sin synvinkel. I studien användes två olika metoder för att få svar på 

forskningsfrågorna, observation användes för att få svar på forskningsfråga 1 och 2, intervju 

användes för att få svar på forskningsfråga 3. Observation användes för att få syn på vad 

förskollärarna faktiskt gör och hur de kommunicerar i praktiken, medan intervju användes för 

att få veta hur de försöker beskriva vad de gör. 

 

Eftersom syftet med studien var att undersöka hur en manlig och en kvinnlig förskollärare 

kommunicerar verbalt med pojkar respektive flickor, använde vi oss av en fallstudie som metod. 

Enligt Wallén (1996) innebär fallstudier att studera något konkret som sker. Den huvudsakliga 

fördelen med fallstudier är att man utforskar vad som händer under verkliga omständigheter. 

Det är även en fördel att kunna få mycket detaljerad kunskap om processen. Till följd av att ett 

fall studeras vet man att en viss händelse faktiskt finns. Men det går inte med säkerhet att säga 

att det man studerat varken är ett vanligt fenomen eller att något liknande kan ske i andra 

verksamheter. Merriam (1994) beskriver att syftet med fallstudie är att få fram den bästa och 

mest övertygande tolkningen och inte det “korrekta” eller “sanna”. Det handlar om att upptäcka 

istället för att bevisa något.  

 

4.2 Urval 
Studien genomfördes på en förskola i Norrbotten där vi observerade och intervjuade en kvinnlig 

och en manlig förskollärare. Urvalet gjordes genom att använda oss av tvåstegsurval, vilket 

innebär att först välja ut vilken organisation som ska studeras och sedan välja ut vilka personer 

som ska delta (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Detta innebar att vi först sökte upp 

förskolor på internet där manliga förskollärare arbetar, eftersom de är färre och därmed svårare 

att få tag på. När en lämplig förskola hittats med både en manlig och en kvinnlig förskollärare 

som ville ställa upp valdes den förskolan till vår studie. 

 

4.3 Observation 
Valet att använda observation som metod var för att få syn på förskollärarnas verbala 

kommunikation gentemot pojkar och flickor. Observation användes för att få direkta 

iakttagelser av händelser samtidigt som de sker (Denscombe, 2016). Vi valde situationer som 

är vanligt återkommande under en dag i förskolan, såsom matsituationer, fri lek och samling. 

Sammanlagt observerades sex olika situationer, två leksituationer, två matsituationer och två 
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samlingar som varade cirka 30 min vardera. Både den manliga och kvinnliga förskolläraren 

observerades en gång i samtliga situationer. Bjørndal (2005) förklarar att det finns två olika 

varianter av observation, deltagande eller icke-deltagande. Deltagande observation innebär ett 

större deltagande i aktiviteten, vilket försvårar dokumenterandet av information. I studien 

använde vi oss av icke-deltagande observationer, vilket innebär att observatören inte deltar i 

aktiviteten. Detta gjordes för att kunna samla in så mycket information som möjligt samt 

undvika att påverka situationen (Bjørndal, 2005; Franzén, 2014). Därmed höll vi en viss distans 

till aktiviteterna som observerades, exempelvis när vi observerade matsituationen satt vi i en 

soffa en bit ifrån matbordet. Med andra ord underlättade det för oss att kunna dokumentera och 

anteckna det som observerades eftersom vi inte var delaktiga i någon av situationerna.  

 

Enligt Bjørndal (2005) finns det både strukturerade och ostrukturerade observationer. 

Observationerna som genomfördes var till viss del strukturerade eftersom vi studerade ett 

avgränsat område. Men övergripande var det ostrukturerade observationer eftersom inget 

schema nyttjades och syftet var undersökande och öppet. Det är en fördel eftersom det 

möjliggör för observatören att uppmärksamma intressanta saker som kan dyka upp. Dessutom 

är det viktigt att ha ett kritiskt synsätt i sina observationer men också i slutsatserna (Bjørndal, 

2005). I observationerna registrerade vi medvetet endast en del av det som hände. Därmed är 

det positivt att vi var två personer som gjorde likadana observationer eftersom alla människor 

kan se saker på olika sätt. Något som är svårt med observation är att avgränsa observationen 

och inte observera allt. De verktyg som användes under observationerna var fria anteckningar 

med penna och papper. Att observera är ansträngande eftersom mycket ska hinna skrivas ner. 

Under observationer finns det viktiga tekniker som kan vara till hjälp, exempelvis förkortningar 

och stödord (Bjørndal, 2005). Dessa tekniker användes för att underlätta observationerna. 

 

4.4 Intervju 
Att samla in data genom forskningsintervjuer är ett tillvägagångssätt som handlar om att ställa 

frågor och använda svaren som informationskälla. Intervjuer är en lämplig metod exempelvis 

när avsikten är att undersöka komplexa företeelser (Denscombe, 2016). Denna metod valdes 

eftersom studiens syfte var att mer ingående förstå förskollärarnas erfarenheter, åsikter och 

uppfattningar om den verbala kommunikationen med pojkar och flickor. Den form av intervjuer 

som användes i studien var semistrukturerade eftersom vi utgick från färdiga frågor (Bilaga 2), 

samtidigt som ordningen på frågorna anpassades efter situationen. Detta möjliggör för den som 

intervjuas att utveckla sina svar och tankar (ibid.). Fördelar med intervjuer är att de ger 

möjlighet att få syn på detaljer som annars kan gå förlorade och att den intervjuades synvinkel 

kan förstås på ett bättre sätt. En nackdel är att intervjuer är tidskrävande att planera, genomföra 

och behandla (Bjørndal, 2005).  

 

För att undvika störningsmoment vid intervjuerna av den kvinnliga och den manliga 

förskolläraren satt vi i ett arbetsrum avskilt från avdelningen. De genomfördes så att en av oss 

ställde frågor och den andra antecknade under första intervjun och vice versa under den andra 

intervjun. Tiden för vardera intervjun var ungefär 30 minuter. Här användes även 

ljudinspelningar med en mobiltelefon för få med en nästintill bestående och komplett 

dokumentation av det som talades om vid intervjutillfällena. Dock är det endast den verbala 
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kommunikationen som kan dokumenteras med ljudinspelningar. För att fylla ut det som 

ljudinspelningar inte kan dokumentera, såsom kroppsspråk och stämning under intervjuer 

(Denscombe, 2016), användes kompletterande anteckningar. Fördelar med ljudinspelning är att 

intervjuaren får möjlighet att vara närvarande hela tiden istället för att anteckna under samtalets 

gång samt för att minnas det bättre (Bjørndal, 2005). 

 

4.5 Genomförande 

Studien inleddes med att kontakta förskolan där vi ville utföra studien. Detta gjordes genom att 

mejla förskolechefen vilken i sin tur bad oss kontakta personalen på avdelningen. Därmed 

kontaktades två förskollärare via mejl där information om studien framgick. Vi förklarade även 

att vetenskapsrådets forskningsetiska principer följs och frågade om de kunde tänka sig att delta. 

De svarade att vi var välkomna att genomföra studien hos dem. Datainsamlingen genomfördes 

under totalt tre dagar, omkring fyra timmar per dag. Observationerna gjordes de två första 

dagarna och intervjuer den tredje dagen. När observationerna utförts sammanställde vi 

anteckningarna, som var ungefär 8 handskrivna sidor, genom att renskriva dem för att sedan 

kunna analysera vad vi sett. Utifrån det sammanställda materialet från observationerna 

formulerades frågor (Bilaga 2) som användes under intervjuerna med förskollärarna. 

 

4.6 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra olika forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan redogörs för hur vi utgått 

från dessa krav:  

 

Informationskravet: Informationskravet innebär att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas 

när som helst. Därmed informerades deltagarna om studiens syfte, att de själva fick bestämma 

över sitt deltagande samt att de kunde avbryta sin medverkan. 

 

Samtyckeskravet: En samtyckesblankett togs med till avdelningen där förskollärarna skrev 

under och godkände sin medverkan innan datainsamlingen påbörjades.       

 

Konfidentialitetskravet: Undersökningen utformades på ett sådant sätt att obehöriga inte 

skulle kunna identifiera grupper av individer eller enskilda individer. Uppgifter om deltagarna 

i undersökningen behandlades med sekretess så att ingen utomstående kunde ta del av 

anteckningar och ljudinspelningar. Därmed är alla deltagares namn fingerade och allt material 

kommer att raderas när arbetet är godkänt.  

 

Nyttjandekravet: Deltagarnas uppgifter användes enbart för studiens ändamål. De 

forskningsetiska principerna förklarades i samtyckesblanketten som togs med till 

förskollärarna. 

 

4.7 Bearbetning, tolkning och analys 

Det insamlade materialet har analyserats utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för att 

få syn på hur genus konstrueras genom förskollärarnas verbala kommunikation. Detta eftersom 
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socialkonstruktionismens grundtanke är att allting framställs i social interaktion, där språk och 

kommunikation utgör en central del (Allwood & Erikson, 2017; Berger & Luckmann, 1998; 

Cromby & Nightingale, 2001). Det vi generellt fokuserade på var om förskollärarna 

kommunicerade på olika sätt med pojkar och flickor, till exempel genom att ställa olika slags 

frågor till barnen eller genom skillnader i beröm/uppmaningar barnen fick. 

 

Materialet från observationerna bearbetades genom att först noggrant läsa igenom det. Eftersom 

vi var två som observerade jämförde vi vårt material sinsemellan för att se om vi uppfattat saker 

olika eller fått med olika delar. Därefter renskrevs och sammanställdes materialet. Sammanlagt 

blev de renskrivna anteckningarna från vardera observation cirka fem sidor långt. Tematisk 

analys användes för att analysera observationsstudien. Bryman (2011) beskriver att inom 

tematisk analys finns det något som heter “framework”, vilket är en metod som underlättar 

planering av hur teman och data ska behandlas. När vi sökte efter teman letade vi efter 

repetitioner såsom återkommande uttryck eller händelser samt likheter och skillnader i den 

verbala kommunikationen. 

 

För att kunna analysera kvalitativa data måste de först bearbetas på ett bra sätt, exempelvis 

genom transkribering vilket vi använde oss av till intervjun. Den generella innebörden av att 

transkribera är att det som görs och sägs i en situation ska återberättas (Bjørndal, 2005). Därmed 

transkriberades ljudinspelningarna från intervjuerna till anteckningar, vilket innebar att verbala 

yttranden fördes över till skrift. Sammanlagt blev transkriberingen från intervjuerna ungefär 

sex sidor långt. När materialet skrivs ut till anteckningar kommer samtalet till liv igen och gör 

det lättare att komma närmare materialet. Detta underlättade även för oss att få en helhetsbild 

över informationen men också för att få fram detaljer, få syn på eventuella mönster samt för att 

kunna jämföra materialet (Denscombe, 2016). Andra fördelar med detta arbetssätt är att det blir 

lättare att få syn på vissa perspektiv av kommunikationen. Transkribering kan vara påfrestande 

och tidskrävande, men det är en central del i intervjumetoden eftersom det underlättar analysen 

av det inspelade materialet (Bjørndal, 2005; Denscombe, 2016). Tack vare att vi lyssnade flera 

gånger på materialet, missade vi inget som sades. Efter transkriberingen sammanfattades och 

analyserades materialet, där vi använde oss av tre grundläggande arbetssätt: sortera, reducera 

och argumentera (Rennstam & Wästerfors, 2015). Sortera gjorde vi för att behandla 

otydligheter och oreda. Detta gjordes genom att skapa ordning och renskriva materialet, därmed 

fick vi en översiktlig bild av analysen. Med hjälp av reducering skapade vi transparens genom 

att rensa bort information som inte var relevant för studien och behålla det mest väsentliga. För 

att få fram det som var relevant användes färgkodning med hjälp av överstrykningspennor i 

olika färger. Därmed gjordes ett urval utifrån studiens syfte och teori vilket i sin tur lade grund 

för studiens resultat. När vi argumenterade skapade vi oss en självständig bild av materialet och 

det innebär dels att jämföra materialet med tidigare forskning och att komma med eget bidrag 

(ibid.). 
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5 Resultat 

Under denna del redovisas först resultatet utifrån observationerna följt av resultatet från 

intervjuerna. Observationerna besvarar de två första forskningsfrågorna: Hur kommunicerar en 

manlig respektive en kvinnlig förskollärare verbalt med pojkar och flickor? och 

Finns det skillnader i deras verbala kommunikation med pojkar och flickor? Intervjuerna 

besvarar den tredje forskningsfrågan: Hur beskriver den manliga och den kvinnliga 

förskolläraren sin verbala kommunikation med pojkar respektive flickor? 

 

5.1 Skillnader i kommunikationsmönster 

Observationerna kommer att presenteras med olika teman. Detta presenteras i löpande text och 

med några utvalda citat. Utifrån observationerna identifierades tre olika teman:  

• flickor får beröm, pojkar får uppmaningar 

• flickor får avancerade frågor, pojkar får enkla frågor  

• pojkar kollektiviseras 

 

5.1.1 Flickor får beröm, pojkar får uppmaningar 

Resultatet visar att genus konstrueras på olika sätt i den manliga och kvinnliga förskollärarens 

kommunikation med flickor och pojkar: flickor får beröm genom exempelvis uttryck som: “vad 

bra du bygger!” och pojkar får uppmaningar som till exempel: “sitt ner på din stol!”. Flickor 

får positiva utlåtande genom att de får höra att de är duktiga av den manliga förskolläraren, 

samtidigt som pojkarna inte får höra något positivt utan däremot får uppmaningar gång på gång. 

Exempelvis i anslutning till att den manliga förskolläraren läste en bok för barnen pratade en 

flicka och en pojke om vad boken handlar om. Han bekräftade barnens samtal om boken genom 

att säga att det kan vara både som flickan säger eller som pojken säger. Däremot var det flickan 

som fick beröm för att hon visste vad som hände i boken. Även pojken försökte få 

uppmärksamhet för det han sa, men han fick däremot inte beröm för det. Detta kan ses genom 

att den manliga förskolläraren uttryckte till flickan “Du kan ju nästan den här sagan, det är 

jättebra!”. Under aktiviteten försökte pojken vid ett flertal tillfällen få förskollärarens 

uppmärksamhet genom att prata och ställa frågor och ibland fick han ett kort svar men oftast 

tittade förskolläraren bara på honom och ignorerade det han sa. Därmed osynliggörs pojken av 

förskolläraren och flickans kunskaper lyfts fram som det viktiga. Pojken och flickan konstrueras 

därför på olika sätt genom kommunikationen och får inte samma förutsättningar.  

  

I likhet med observationerna med den manliga förskolläraren visar även observationerna med 

den kvinnliga förskolläraren att flickor får beröm och pojkar får uppmaningar. Flickorna får 

mer positiva kommentarer och pojkarna får tillsägelser. Exempelvis vid ett tillfälle när barnen 

satt vid matbordet och pratade om engelska ord. Den kvinnliga förskolläraren frågade en av 

flickorna om hon kunde säga vad ost heter på engelska. Flickan svarade att det heter “cheese” 

och får då beröm av förskolläraren genom uttrycket “Vad bra att du kan lära oss engelska!”. 

Senare under matsituationen frågade en av pojkarna om ett annat ord och vad det heter på 

engelska. Förskolläraren svarade att han skulle fråga flickan som kan engelska och riktade 

därmed uppmärksamhet mot henne. Även vid ett annat tillfälle bad en flicka förskolläraren att 

titta på hennes tröja, varvid förskolläraren uttrycker “Ja jag vet, den är superfin!”. Utifrån dessa 
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exempel kan vi se att flickorna både får beröm och själv söker efter det. Flickorna får beröm 

för vad de kan och för hur de ser ut. Pojkarna varken får eller söker efter beröm i samma 

utsträckning som flickorna. Detta visar att flickorna konstruerats att söka efter bekräftelse och 

beröm eftersom det är viktigt att som flicka få sådan uppmärksamhet. Pojkarna däremot har inte 

konstruerats på samma sätt, att söka efter liknande uppmärksamhet.  

 

Resultatet från observationerna visar att det endast var pojkarna som fick uppmaningar, medan 

flickorna inte fick några uppmaningar vid något tillfälle. Med uppmaningar menar vi tillsägelser 

av något slag det kan vara till exempel: “Nu får du vara tyst och sätta dig ner!”. Detta visade 

sig vid upprepade tillfällen under observationerna. Exempelvis fick en av pojkarna vid 

matsituationen samma uppmaning flera gånger av den manliga förskolläraren, det vill säga att 

han skulle komma och sätta sig vid bordet “Du Karl, kom och sätt dig!”. Även vid ett annat 

tillfälle försökte en av pojkarna få den manliga förskollärarens uppmärksamhet genom att göra 

snarkljud, men han tittade på pojken och sa bestämt “Anton, du stör.”. Även den kvinnliga 

förskolläraren gav uppmaningar till pojkarna genom tillsägelser, exempelvis när en pojke 

skyndade iväg till hallen, då uttryckte hon “Nädu Klas, inte springa!”.  

 

Sammanfattningsvis illustrerar dessa exempel att pojkarna får uppmaningar av både den 

manliga och kvinnliga förskolläraren. Utifrån detta kan ses att pojkar och flickor har olika 

förväntningar på sig. Flickorna konstrueras genom den verbala kommunikationen till att se sig 

själv som duktiga flickor som får beröm. Pojkarna däremot konstrueras till att se sig själva som 

busiga pojkar som endast får uppmaningar och tillsägelser. 

 

5.1.2 Flickor får avancerade frågor, pojkar får enkla frågor 

Resultatet visar att den manliga förskolläraren ställde avancerade frågor till flickorna och 

enklare frågor till pojkarna. Avancerade frågor kan till exempel vara: “Hur löser vi denna 

uppgiften?” och enklare frågor kan vara: ”Vill du ha ett äpple?”. Detta kunde vi inte se att den 

kvinnliga förskolläraren gjorde, därför gäller detta tema endast den manliga förskolläraren. 

Flickorna fick mer öppna frågor som krävde utvecklade svar. Det innebär att de ska reflektera 

och tänka själva vilket leder till att de får träna sina språkliga förmågor. I jämförelse med 

flickorna fick pojkarna slutna frågor som inte krävde utvecklade svar eller som kunde besvaras 

med ja eller nej. Detta i sin tur visar att pojkarna inte behöver reflektera över sina svar i samma 

utsträckning som flickorna och därmed får de inte träna på dessa förmågor. Exempelvis i en 

situation när det uppstod en konflikt mellan en pojke och en flicka när de lekte med 

konstruktionsmaterial. Då frågade den manliga förskolläraren pojken “Hur gör vi då, ska vi dela 

med oss så vi får lika många?”. Denna frågan visar att förskolläraren inte låter pojken tänka 

själv eftersom det är en stängd fråga. Däremot fick flickan en fråga av mer öppet slag som gör 

att flickan får tänka mer själv “Hur gör man då, har du nåt förslag?”. Detta illustrerar att pojkar 

konstrueras genom den verbala kommunikationen till att inte tro på sin förmåga att klara av mer 

avancerade frågor. Flickor däremot konstrueras till att tro på sig själv och sin kompetens och 

att kunna ge mer utvecklade svar. 
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5.1.3 Pojkar kollektiviseras 

Resultatet visar att den kvinnliga förskolläraren vid ett flertal tillfällen kollektiviserar pojkarna 

genom olika uttryck som till exempel: “grabbar” eller “killar”, vilket hon däremot inte gjorde 

med flickorna. Detta kunde vi inte se att den manliga förskolläraren gjorde, därför gäller detta 

tema endast den kvinnliga förskolläraren. Exempelvis i början av en matsituation innan barnen 

hade intagit sina platser vid matbordet uttryckte förskolläraren “Vet ni vad grabbar, nu ska vi 

äta frukost!”. Förskolläraren använde liknande uttryck under ett annat tillfälle, till exempel 

under den fria leken när två pojkar började jaga varandra och springa runt i rummet, varvid 

förskolläraren uttryckte “Killar stopp stopp, det där blir en springlek, det får ni leka ute sen!”. 

Detta visar på att pojkarna tilltalas som grupp och därmed kollektiviserar förskolläraren 

pojkarna genom att använda uttrycken “grabbar” och “killar”. Förskolläraren benämner 

pojkarna utifrån deras kön, vilket innebär att de inte blir sedda som individer. Flickorna däremot 

blir tilltalade individuellt, det vill säga med namn och aldrig som grupp. Det illustrerar att 

flickorna konstrueras till att känna sig mer unika eftersom de tilltalas enskilt medan pojkarna 

konstrueras att känna sig som en i mängden eftersom de tilltalas i grupp. 

 

5.1.4 Sammanfattning 

Likheter vi kunde se utifrån resultatet av observationerna var att både den manliga och kvinnliga 

förskolläraren gav beröm åt flickor. Vi kunde däremot inte se att de gav beröm åt pojkarna vid 

något tillfälle. Utifrån resultatet kan utläsas att det endast var pojkar som fick uppmaningar av 

båda förskollärarna, flickorna fick inte det vid något tillfälle. Detta visar att både pojkar och 

flickor fick uppmärksamhet av förskollärarna men på olika sätt. Flickorna fick mer positiv 

uppmärksamhet genom beröm medan pojkarna fick mer negativ uppmärksamhet genom 

uppmaningar. Det som skilde sig åt i observationerna var att den kvinnliga förskolläraren 

kollektiviserade pojkarna genom att benämna dem som grupp, vilket hon inte gjorde med 

flickorna. Vi kunde däremot inte se att den manliga förskolläraren kollektiviserade varken 

flickor eller pojkar. Den manliga förskolläraren ställde mer avancerade frågor till flickor och 

enklare frågor till pojkar, vilket vi inte kunde se att den kvinnliga förskolläraren gjorde. 

 

5.2 Förskollärarnas beskrivningar av sin kommunikation 

Här besvaras den tredje forskningsfrågan: hur beskriver den manliga och den kvinnliga 

förskolläraren sin verbala kommunikation med pojkar respektive flickor? Under detta avsnitt 

presenteras resultatet från den manliga och kvinnliga förskollärarens intervjuer tillsammans 

utifrån två olika teman:  

• ser barnen som individer  

• medvetenhet i kommunikation 

 

5.2.1 Ser barnen som individer 

Resultatet visar att både den manliga och kvinnliga förskolläraren upplever att det som är svårt 

inom genusarbetet i förskolan är kommunikationen och hur man som vuxen ska vara mot 

barnen. Den manliga förskolläraren menar att han ser barnen som individer och försöker ge 

samma förutsättningar till alla barn. Samtidigt uttrycker han att relationen till varje barn 

påverkar kommunikationen, inte om det är en pojke eller flicka. Detta kan ses genom uttrycket 
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“Man har olika relationer med varje barn.”. Även den kvinnliga förskolläraren påtalar att hon 

tänker mycket på att se barnen som individer och inte utifrån vilket kön de har när hon 

kommunicerar med barnen. Detta genom att hon uttrycker “Försöker ju se individen snarare 

än att det är ett kön på barnet.”. Men hon menar att det kan vara problematiskt eftersom barnen 

själva vill uppfattas antingen som pojkar eller flickor. Även om hon försöker se barnen som 

individer förklarar hon att kommunikationen kan se olika ut med pojkar och flickor. Hon menar 

dock att kommunikationen påverkas och formas av barnens intressen och av att hon har olika 

relationer till alla barn. 

 

Detta tyder på att arbetet med kommunikation ur ett genusperspektiv är komplext, trots att det 

finns en viss strävan efter att se individen kan det ändå vara svårt att komma ifrån gamla 

mönster. Utifrån detta ser vi att mycket fokus ligger hos de vuxna, eftersom det är de vuxna 

som har ansvar över hur kommunikationen med barnen ser ut.  

 

5.2.2 Medvetenhet i kommunikation 

Både den manliga och kvinnliga förskolläraren menar att de försöker vara medvetna om hur de 

kommunicerar med flickor och pojkar. Den manliga förskolläraren anser att det är viktigt att 

vara medveten om de förväntningar man själv har och att dessa inte läggs över på barnen. Det 

kan utläsas att han är medveten om att han kan göra fel, alltså att han förstärker stereotypa 

könsroller genom uttrycket “Jag gör säkert de klassiska felen.”. Vidare påpekar han att även 

om man tror att alla barn ges samma förutsättningar, är han tveksam om det verkligen är så i 

slutändan. Även den kvinnliga förskolläraren försöker vara medveten om hur hon 

kommunicerar och eftersträvar att se sina brister för att kunna utvecklas, och anser sig ha 

kommit längre i det arbetet än sina äldre kollegor. Detta uttrycker hon genom “Det är skillnad 

på vad man själv tycker och vad man faktiskt gör.”. Därmed är hon medveten om att hon 

omedvetet kan kommunicera med pojkar och flickor på olika sätt. Vidare framhåller hon att 

hon försöker se sina egna fel vilket innebär att hon reflekterar över sitt förhållningssätt. Men 

trots detta påverkas kommunikationen omedvetet av hennes egna värderingar.  

 

Detta visar att flickor och pojkar påverkas i hur de uppfattar sig själva, de konstrueras på så sätt 

genom kommunikationen. Oavsett om man strävar efter, och vill vara medveten om hur 

kommunikationen ser ut med pojkar och flickor, är det ändå lätt att göra som man alltid gjort. 

Därmed ges pojkar och flickor omedvetet olika förutsättningar och konstrueras utifrån de 

vuxnas förväntningar. 

 

5.2.3 Sammanfattning 

Likheter i intervjuerna är att både den manliga och kvinnliga förskolläraren anser att de försöker 

vara medvetna om hur de kommunicerar med barnen och menar att de bemöter barnen som 

individer, inte utifrån barnets kön. Det är relationen till barnen som är avgörande för hur 

kommunikationen ser ut. Trots detta nämner båda förskollärarna att de omedvetet kan behandla 

pojkar och flickor olika utifrån barnets könstillhörighet. De vuxnas tankar och handlingar 

påverkar hur de kommunicerar med barnen, vilket båda förskollärarna nämner. Det finns inga 

större skillnader i intervjuerna och i det som förskollärarna berättar. Men den kvinnliga 

förskolläraren nämner att det som är problematiskt i kommunikationen med barnen är att barnen 
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själva vill göra skillnad och uppfattas antingen som pojkar eller flickor. Den manliga 

förskolläraren däremot nämner ingenting om barnens tankar kring kommunikationen, utan 

anser att ansvaret helt ligger hos de vuxna. 
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6 Diskussion 

Under detta avsnitt presenteras först metoddiskussion följt av resultatdiskussion. Därefter 

presenteras även implikationer för yrkesuppdraget samt förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden kändes som ett naturligt val eftersom det innebär att få en djupare 

förståelse för det som ska undersökas (Bjørndal, 2005). Syftet med studien var att undersöka 

hur manliga respektive kvinnliga förskollärare kommunicerar verbalt med pojkar och flickor 

och för att undersöka om det finns skillnader i deras kommunikation. Syftet var även att ta reda 

på hur förskollärarna beskriver kommunikationen med pojkar och flickor. 

 

För att genomföra studien användes fallstudie som metod. Metoden skulle hjälpa oss att 

djupgående se hur genus konstrueras genom två förskollärares kommunikation i konkreta 

situationer och för att få syn på eventuella skillnader. Detta för att se om det faktiskt sker, 

eftersom det genom en fallstudie inte går att bevisa att det varken är vanligt eller förekommer 

på andra ställen (Merriam, 1994; Wallén, 1996). Därmed var urvalet av förskolor och deltagare 

till studien väldigt begränsat, eftersom kravet var att hitta en manlig och en kvinnlig 

förskollärare på samma avdelning som kunde delta i studien. Detta var komplicerat eftersom 

antalet manliga förskollärare är väldigt litet i jämförelse med kvinnliga förskollärare. Om vi 

istället endast fokuserat på kvinnliga förskollärare hade urvalet blivit mycket enklare då vi hade 

kunnat fråga vilken förskola som helst i princip. Men detta var inte aktuellt för oss med tanke 

på studiens syfte. Kontakten med förskolorna togs via mejl eftersom det inte är lika 

tidskrävande som att ta kontakt via telefon. Däremot hade telefonkontakt eventuellt gjort att vi 

fått svar snabbare, men det är heller inte självklart. Med mejlkontakt får deltagarna 

informationen skriftligt och får därmed möjlighet att smälta informationen och fundera lite 

längre än om frågan kommer via telefon. 

 

För att få svar på våra forskningsfrågor använde vi oss av två metoder, det var observationer 

och intervjuer. Detta för att studien skulle ses ur olika synvinklar och för att få en mer 

fullständig bild, men också för att resultatet skulle få högre trovärdighet. Att få tillfälle att 

använda oss av två olika metoder var ett bra sätt att lära sig mer om metoder och när vi jämförde 

metoderna ansåg vi båda att intervju var ett lättare och mindre tidskrävande verktyg än vad 

observation var. Observation valdes för att få syn på hur förskollärarna faktiskt arbetar och 

använder verbal kommunikation i interaktion med pojkar och flickor. Under observationerna 

användes dokumentation genom anteckningar eftersom videoinspelning inte var tillåtet på 

förskolan studien genomfördes på. Trots att videoinspelningar har många fördelar finns det 

även nackdelar med denna metod, exempelvis att kameran påverkar situationen mer på ett 

negativt sätt samt att det krävs mer tid och planering (Bjørndal, 2005). Att däremot använda 

anteckningar som observationsverktyg gör att situationen inte kan återupplevas på samma sätt 

som när videoinspelning används. Det kan även vara svårt att få med allting som händer genom 

denna metod, eftersom själva skrivandet tar tid och uppmärksamhet från situationerna som 

observeras. En av förskollärarna uttryckte att det kändes konstigt att bli observerad i början, 

men efter ett tag blev både vi och de mer bekväma, samtidigt som barnen inte verkade påverkas 
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av att vi var där. Icke-deltagande observation var ett bra sätt eftersom situationen inte 

påverkades avsevärt av oss som observatörer. Det möjliggjorde även att få med så mycket 

information som möjligt, än om en deltagande observation hade använts.  

 

Att observera den verbala kommunikationen med konstruktion av genus som fokus var svårt, 

för det är inte alltid som genus konstrueras och vi kunde exempelvis inte be personalen arbeta 

specifikt med genus i åtanke för att få syn på detta. Det medförde att det blev avsevärt mindre 

insamlad data från observationerna än vad vi hade tänkt oss. Men eftersom båda observerade 

och vi båda fick väldigt lika datamaterial när vi jämförde det, fokuserade vi på samma saker 

och fick med det viktigaste för oss och studien. Intervjuerna tyckte vi gav väldigt mycket data, 

men vi kände att de vi intervjuade själva valde riktning på intervjuerna och det var svårt att få 

dem tillbaka på vårt spår. Det kräver mer erfarenhet för att styra intervjuer och för att få 

intervjudeltagare att svara och förstå vad som menas än vad vi hade. Följdfrågor ställde vi, men 

inte i den utsträckning vi kunde ha gjort, vår brist på erfarenhet gjorde att vi höll oss nära de 

förberedda frågorna.  

 

I analysarbetet av observationer är tematisk analys ett bra hjälpmedel för att få syn på relevanta 

teman (Bryman, 2011). Det underlättade därmed för oss att finna teman som i sin tur svarar på 

forskningsfrågorna i studien. Intervjuerna transkriberades från ljudinspelningarna till 

anteckningar. Bjørndal (2005) och Denscombe (2016) framhåller att detta kan vara väldigt 

tidskrävande, vilket det i själva verket var. Men samtidigt var det nödvändigt för att kunna 

analysera materialet. I analysen av intervjuerna användes Rennstam och Wästerfors (2015) tre 

grundläggande arbetssätt sortera, reducera och argumentera eftersom vi ansåg att dessa passade 

bättre än tematisk analys. Detta för att materialet skulle bli överskådligt och hanterbart.  

 

Användandet av intervjuer kan ge grundliga och detaljerade data och kräver ingen avancerad 

utrustning. Personerna som intervjuas får möjlighet att utveckla sina tankar och beskriva sina 

åsikter (Denscombe, 2016). Intervju som metod valdes för att försöka ta reda på hur 

förskollärarna själva beskriver sin kommunikation och interaktion med pojkar och flickor. Från 

början var tanken att intervjufrågorna skulle bygga på observationerna men vi kände att det var 

problematiskt eftersom frågornas karaktär hade blivit mer känsliga, då det kan kännas som att 

vi ifrågasätter förskollärarnas arbetssätt. Det finns en risk att personerna som intervjuas blir 

upprörda om frågorna är för privata eller upplevs kränkande (ibid.). Att intervjuerna spelades 

in med hjälp av ljudinspelning via telefon och inte enbart anteckningar gjordes för att få med 

hela samtalen. Enligt Bjørndal (2005) är detta gynnsamt för att kunna vara närvarande under 

intervjuer. Om vi endast använt anteckningar skulle risken varit att inte hinna skriva ner allt och 

därmed gå miste om viktig information. 

 

Det finns inget säkert sätt att kontrollera eller visa på att resultatet är helt korrekt med kvalitativa 

studier, det beror dels på att en social situation är nästintill omöjlig att kopiera (Denscombe, 

2016). Vi har inte speciellt mycket erfarenhet av att varken observera eller intervjua, därav är 

vi medvetna om att med större erfarenhet hade både observationerna och intervjuerna kunnat 

bli mer gynnsamma. Det var relativt lite barn på förskolan under observationerna och med fler 

barn hade vi kunnat få syn på fler tillfällen där förskollärarna kommunicerar med barnen. Likväl 
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hade det också kunnat leda till att det hade blivit svårare för oss att uppfatta samtalen mellan 

dem. Tiden för att genomföra studien har varit begränsad, därav har tidsaspekten påverkat 

studien till viss del, med mer tid hade datamaterialet kunnat bli större. Eftersom vi genomfört 

studien tillsammans vid alla tillfällen har vi kunnat upptäcka olika saker och komplettera 

varandras observationer. I studien har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer följts 

för att genomföra en säker studie av hög kvalité. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur genus konstrueras genom en manlig och en kvinnlig 

förskollärares verbala kommunikation med pojkar och flickor samt om det finns skillnader i 

kommunikationen. Syftet var även att synliggöra hur förskollärarna beskriver 

kommunikationen med pojkar och flickor. 

 

Resultatet visar att flickor får mer beröm än pojkar både av den manliga och kvinnliga 

förskolläraren, exempelvis för hur de ser ut eller för deras kläder. Däremot visar resultatet av 

vår studie att flickorna även fick beröm för vad de gör och kan, vilket går emot tidigare 

forskning. Exempelvis påvisar Tallberg Broman (2002) att flickor får uppmärksamhet för vad 

de är och inte för deras förmågor. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv blir flickorna 

i vår studie konstruerade att tro på sig själva och sin förmåga. Det är positivt att flickorna fick 

beröm för vad de gör och kan, eftersom egenskaper är bättre att lyfta fram istället för utseendet. 

Men flickorna i studien fick också beröm för sitt utseende vilket skapar förväntningar på dem 

att se ut på ett visst sätt. Istället för att berömma barns kläder och utseende som “fint” kan man 

fokusera på exempelvis tröjans färg eller material genom att säga “vilka härliga färger du har 

på din tröja” eller “vad mjuk och skön din tröja ser ut”.  

 

Vidare visar resultatet att både den manliga och kvinnliga förskolläraren ger fler uppmaningar 

till pojkar än till flickor, till exempel genom att be pojkarna sätta sig ner. Detta innebär att 

pojkar får mer negativ uppmärksamhet, vilket går i linje med vad Tallberg Broman (2002) 

framhåller om att pojkar får fler tillsägelser. Pojkarna i vår studie konstrueras då till att inte tro 

på sig själva vilket kan leda till att de blir osäkra, utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

Det kan bero på att förskollärarna är vana att ge pojkar mer tillsägelser och därför gör som de 

alltid gjort. Men det kan även bero på att pojkarna i föreliggande studie var mer busiga och 

därför behövde fler tillsägelser än flickorna. Eller kan det bero på att det “busiga/pojkiga” 

beteendet helt enkelt inte är tillåtet utan det är det “lugna/flickiga” beteendet som är normen i 

dagens förskola, och därmed det som gynnas? Genom förskollärarnas verbala kommunikation 

kunde vi i vår studie se att flickor och pojkar hade skilda förväntningar på sig, vilket i sin tur 

leder till olika förutsättningar. Detta överensstämmer med det Olofsson (2007) framhåller 

angående genus som en social konstruktion. Männen som arbetar i förskolan har andra 

förväntningar på sig på grund av att förskolläraryrket är kvinnodominerat, männen gör ett aktivt 

val när de väljer att arbeta i förskolan (Havung, 2005). I vår studie gör den manliga och den 

kvinnliga förskolläraren på olika sätt, det är svårt att säga om det beror på om det är en man 

eller kvinna eftersom studien endast tittar på en man och en kvinna. Hade vi gjort en större 

studie med betydligt fler, och lika många män och kvinnor skulle vi kunna säga mer om 

resultatets generaliserbarhet.  
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Studiens resultat visar även att flickor får avancerade frågor och pojkar får enkla frågor av den 

manliga förskolläraren. Detta understryker det Eidevald (2011) beskriver angående 

förskollärare som kan ha olika strategier i deras verbala uttryck vilket innebär att flickor får mer 

utmanande frågor än pojkar. Därmed får flickor tänka och reflektera själva samt utveckla sina 

språkliga förmågor, vilket leder till att de konstrueras till att bli mer självständiga individer. 

Orsaken till att flickorna får mer avancerade frågor kan vara för att förskolläraren anser att de 

har större förmåga att svara på svårare frågor än pojkarna. Det kan även vara att han anser att 

flickor behöver öva mer på sina språkliga förmågor.  

 

Som vi såg i observationerna kommunicerade förskollärarna med pojkar och flickor på olika 

sätt. Detta fanns det en viss medvetenhet om hos förskollärarna, eftersom de i intervjuerna 

uttryckte att de är medvetna om att de omedvetet kan kommunicera på olika sätt med pojkar 

och flickor. Både Eidevald (2011) och Odenbring (2014) framhåller att förskollärare ofta 

omedvetet agerar och kommunicerar på olika sätt med pojkar och flickor. De förskollärare vi 

intervjuade visade sig vara medvetna om att de omedvetet kan kommunicera på olika sätt med 

pojkar och flickor.   

 

Resultatet från observationerna visade att pojkarna kollektiviserades av den kvinnliga 

förskolläraren eftersom de tilltalades som grupp, genom uttryck som “grabbar”. Detta skiljer 

sig förvånansvärt nog åt i jämförelse med tidigare studier som menar att det är flickor som 

kollektiviseras (Månsson, 2000; Wiklund, Petrusson-Nahlin & Schönbäck, 2011). Den 

kvinnliga förskolläraren uttrycker i intervjun att hon ser barnen som individer och inte utifrån 

vilket kön de har. Detta stämmer inte överens med det vi faktiskt såg i observationerna eftersom 

hon kollektiviserade pojkarna. Pojkarna i studien blir genom kollektivisering en i mängden 

vilket leder till att de inte får känna sig speciella. När förskollärare använder sig av 

kollektiviserande uttryck kan det medföra att ett barn kan känna sig osett och bortglömt. 

Dessutom kanske barnet inte vill identifiera sig som en pojke, vilket i sin tur kan innebära att 

barnet känner sig vilse och inte känner igen sig i det förskolläraren säger. Däremot kan det vara 

som den kvinnliga förskolläraren säger i intervjun, att barnen vill uppfattas utifrån vilket kön 

de har. Men har hon då kunskap om vad barnen vill uppfattas som? Kollektiviserande uttryck 

kan leda till att förskollärare, medvetet eller omedvetet, konstruerar barnen genom den verbala 

kommunikationen till att antingen känna sig som pojke eller flicka. I likhet med det som Wedin 

(2014) framhåller att orden förskollärare använder sig av har stor betydelse för hur barnen 

förväntas vara. Barnens identitetsutveckling påverkas genom de sociala processerna 

förskollärarna skapar.  

 

Båda förskollärarna uttrycker i intervjuerna att de säkert kan göra misstag när de kommunicerar 

med pojkar och flickor, vilket innebär att de då genom kommunikationen förstärker 

könsrollerna. Detta kan tolkas som att det finns en osäkerhet hos förskollärarna, i likhet med 

Månsson (2000) som framhåller att förskollärare kan vara osäkra på hur de kommunicerar med 

pojkar och flickor. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) betonar att traditionella könsroller 

ska motverkas, vilket förskollärarna i vår studie kanske inte lever upp till på grund av sin 

osäkerhet. Detta kan enligt oss förbättras genom dokumentation av sin kommunikation och sitt 
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förhållningssätt, vilket leder till att förskollärare får syn på vad de faktiskt gör och vad som kan 

förbättras. Dessutom ska samspel och kommunikation följas upp och dokumenteras av 

arbetslaget enligt läroplan för förskolan (Skolverket, 2016).  

 

Vi kunde se vissa skillnader i den manliga och kvinnliga förskollärarens kommunikation med 

barnen. Men eftersom vår studie är så liten är det svårt att säga om det som skiljer sig åt beror 

på förskollärarens könstillhörighet eller om det är individuellt. Därmed är vi medvetna om att 

det inte behöver vara så på andra förskolor. Med en större studie eller med fler deltagare hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut. Det är också möjligt att vårt resultat skulle bekräftats. Om 

det skulle vara så att det vi sett i vår studie stämmer rent generellt skulle det betyda att 

kommunikationen med barn ser olika ut beroende på om det är en manlig eller kvinnlig 

förskollärare. Detta skulle kunna innebära att arbetet med genus i förskolan inte utvecklats och 

att förskolan då snarare förstärker traditionella könsmönster, istället för att motverka dessa. 

 

Kan förskollärarnas utlåtanden från intervjuerna angående kommunikationen bero på att 

förskollärarna vill försvara de skillnader de gör och att skillnaderna egentligen beror på djupt 

rotade föreställningar som finns? Eller kan det faktiskt vara så att förskollärare idag är mer 

medvetna och har mer kunskap om genus samt om kommunikationens betydelse? Detta är 

komplexa frågor som är svåra att svara på. Vi kan bara hoppas att det är som det sistnämnda 

och att arbetet hela tiden i själva verket utvecklas till det bättre för barnens skull, för barnen är 

vår framtid.  

 

6.3 Implikationer för yrkesuppdraget 
Inför vårt framtida yrke har vi genom denna studie lärt oss att en ökad kunskap och medvetenhet 

kring genus och kommunikation i förskolan är viktigt. Detta eftersom en ökad kunskap och 

medvetenhet hos förskollärare leder till att traditionella könsmönster kan motverkas. Men vi 

har förstått att detta inte alltid är tillräckligt på grund av djupt rotade föreställningar om kön 

som påverkar hur barnen bemöts av förskollärare (Olofsson, 2007). Det är heller inte ovanligt 

att det man tror att man gör inte stämmer överens med det man faktiskt gör (Odenbring, 2014), 

därför är det viktigt att använda sig av observation för att få syn på sitt förhållningssätt och hur 

man kommunicerar med barnen. Verksamheten kan utvecklas genom att systematiskt och 

kontinuerligt dokumentera och utvärdera genusarbetet, för att bedöma om arbetet sker i enlighet 

med läroplansmålen (Skolverket, 2016). Sammanfattningsvis anser vi att man aldrig kan nöja 

sig och tänka att genusarbetet är färdigt, det krävs ett fortsatt arbete för att pojkar och flickor 

ska få lika förutsättningar och inte begränsas utifrån deras könstillhörighet. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom vår studie är ganska liten skulle en större studie med fler deltagare vara intressant för 

att få bredare uppfattning om ämnet samt hur det ser ut i fler förskolor. I likhet med vår studie 

skulle forskning om manliga och kvinnliga förskollärares kommunikation med pojkar och 

flickor kunna göras större både inom Sverige men också internationellt. En annan studie som 

kan vara intressant är att studera föräldrarnas perspektiv kring genusarbete i förskolan, vad de 

har för tankar om arbetet och hur de tycker att det kan förbättras.
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Information och samtyckesblankett 

  

Hej! 

  

Vi är två förskollärarstudenter vid Luleå Tekniska Universitet som är mitt i skrivandet av vårt 

examensarbete som handlar om hur genus konstrueras i förskolans verksamhet. Studien handlar 

om att se på interaktionen mellan förskollärare och barn. 

  

I vår studie hade vi tänkt att intervjua en manlig och en kvinnlig förskollärare, samt observera 

någon situation i förskolans verksamhet. Vi följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Alla som deltar i studien 

är självklart anonyma, samt att informationen vi får fram i undersökningen behandlas med 

sekretess och endast används till vårt forskningsändamål. Efter studiens genomförande kommer 

materialet att transkriberas och analyseras för att komma fram till ett resultat. Materialet 

kommer förvaras på ett säkert sätt och kommer förstöras när arbetet är färdigt. Det färdiga 

arbetet kommer publiceras på http://ltu.diva-portal.org. 

  

Vid frågor kontakta: 

  

Ida Niemi 

ida_n89@hotmail.com 

Tel nr: 073-xxx xx xx 

  

Johanna Malmberg 

malmbergjohanna@hotmail.com 

Tel nr: 073-xxx xx xx 

  

 

  

  



 
 

Bilaga 2 Intervjufrågor 

  

Hur arbetar ni för att motverka traditionella könsroller i förskolan? 

  

Hur tänker du kring kommunikation/bemötande av pojkar och flickor? 

  

På vilket sätt tycker du att du kommunicerar med pojkar respektive flickor? 

  

Tror du att du omedvetet kan kommunicera med pojkar och flickor på olika sätt? Hur isåfall? 

 


