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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att studera vilka känslor barn ger uttryck för i förskolan och hur 

förskollärare konstruerar genus utifrån deras bemötande av barns sätt att uttrycka känslor. Den 

teoretiska utgångspunkten för studien har varit det socialkonstruktionistiska perspektivet och 

observation har använts som datainsamlingsmetod. Observationerna genomfördes under tre 

förmiddagar på en avdelning vid en förskola som bestod av två förskollärare, en barnskötare 

och 16 barn i åldrarna två till fem år. Resultatet visar att det finns likheter men framförallt 

skillnader i hur förskollärare konstruerar genus. Flickors och pojkars sätt att uttrycka känslor 

bemöts olika samt att flickor och pojkar erbjuds olika möjligheter till att visa och prata om 

känslor. Resultatet visar vidare att språket har en central roll i konstruktionen av genus, 

framförallt i hur förskollärarnas föreställningar om kön förmedlas till barnen om hur en flicka 

och pojke bör vara. 

 

Nyckelord: Förskola, Genus, Jämställdhet, Kommunikation, Känslor, Kön, Socialkonstruktionism. 
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1 Inledning  
Självmordsstatistiken rörande antalet män som väljer att avsluta sina liv i förtid ökar. I Sverige, 

liksom i andra höginkomstländer, är suicidantalet två till tre gånger högre bland män än bland 

kvinnor (http://www.folkhalsomyndigheten.se). I samhället idag florerar kampanjer för att 

förebygga att män tar livet av sig och grundarna bakom kampanjerna lyfter fram faktorn att 

män har svårare att identifiera och sätta ord på sina känslor. De lyfter att förmågan att prata om 

sina känslor inte är något man normalt sett tränas till och trycker på att samhället tillsammans 

måste börja prata om känslor och finna sammanhang där det är naturligt att kommunicera hur 

man faktiskt mår. Frågan samhället behöver ställa sig är om det är skillnad i hur flickor och 

pojkars känslor uppmärksammas redan i småbarnsåren och vilka implikationer detta får.  

 

Under min tredje verksamhetsförlagda utbildning på förskollärarutbildningen fick jag erfara 

och möta ett barn som betraktade sig själv som det motsatta könet. Jag blev under denna period 

uppsökt av ett barn som frågade mig om barnet som betraktade sig som det motsatta könet är 

en flicka eller pojke. Det var första gången jag möttes av denna typ av fråga men säkerligen 

inte sista. Under samma period kom jag på mig själv vid ett tillfälle att tilltala barnen som 

arbetade i legohörnan med ”vad gör ni killar”. Valet att uttrycka mig på det sättet speglar ett 

antagande om att alla som befann sig där betraktade sig själva som killar, pojken som 

definierade sig som det motsatta könet fanns inte med i mina tankar vid det tillfället. Förskolan 

är den första institutionen barn möter och redan där produceras och reproduceras normer bland 

annat gällande hur en pojke respektive flicka förväntas vara och bete sig. Läroplan för förskolan 

framhåller att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller (Skolverket, 

2016). Hur vuxna i förskolan väljer att bemöta flickor och pojkar bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som betraktas som kvinnligt och manligt i vårt samhälle (Eidevald, 2011). 

I arbetet med att få barn att upptäcka, uttrycka och kommunicera sina känslor är de viktigaste 

spelarna de vuxna som finns runt barnen. Eidevald (2011) poängterar att förskolans arbete är 

av stor vikt då det anses lägga grunden till fortsatta val senare i livet.  

 

Trots denna föreställning om att jämställdhetsarbetet är så pass viktigt i förskolan har forskning 

visat på att förskolan snarare förstärker stereotypiska könsroller än motverkar dem (Eidevald, 

2009). Bland annat Olofsson (2007) och Tallberg Broman (2002) har belyst kommunikationens 

betydelse i relation till konstruktionen av genus i förskolan och att förskollärare inte upplever 

sig göra någon skillnad när de talar med flickor och pojkar, andra studier visar dock på att de 

djupt förankrade föreställningarna om manligt och kvinnligt blir synliga och framförallt 

påverkar kommunikationen och bemötandet av barn (Eidevald, 2009). Denna studie kommer 

belysa hur genus konstrueras genom förskollärarnas sätt att bemöta barns sätt att uttrycka 

känslor. Föreställningar om manligt och kvinnligt som ligger djupt förankrade kan visa sig 

genom vilka känslor barn uttrycker, vilka känslor och sätt att uttrycka dessa förskollärarna 

väljer att uppmärksamma och hur de blir bemötta. Den kunskap som studien genererar förväntas 

ge nya perspektiv på hur verbalt och kroppsligt bemötande tillskriver barn olika egenskaper 

beroende på biologiskt kön och hur man som verksam i förskolan kan välja att kommunicera 

och bemöta för att bryta stereotypa könsroller och mönster.  
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2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Studiens syfte är att studera vilka känslor barn ger uttryck för i förskolan och hur förskollärare 

konstruerar genus utifrån deras bemötande av barns sätt att uttrycka känslor. 

För att besvara studiens syfte har två forskningsfrågor formulerats:  

 

• Vilken typ av känslor uttrycker flickor respektive pojkar? 

• Hur bemöter förskollärare flickors respektive pojkars sätt att uttrycka känslor? 
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3 Bakgrund  
Bakgrunden inleds med en begreppsförklaring av centrala begrepp för studien. Därefter 

redogörs förankring i lagar, styrdokument och förordningar samt tidigare forskning med 

relevans utifrån studiens syfte. Avslutningsvis redogörs för studiens teoretiska utgångspunkt.  

 

3.1 Begreppsförklaringar 

 

3.1.1 Kön och genus 

Begreppet kön definieras som det biologiska könet medan genus definieras som det sociala 

könet (Wedin, 2014; Henkel, 2006).  Centralt i talet om genus är att fokus sätts på relationen 

mellan manligt och kvinnligt (Wedin, 2014). Genus ses som en social konstruktion, som det 

sociala könet skapat utifrån rådande normer. Genus som begrepp har gjort de möjligt att skilja 

mellan vilket kön en individ har och individens uppfattade egenskaper som samhället tillskriver 

människor beroende på deras biologiska kön (Eidevald, 2011). Det vill säga de föreställningar 

om manligt och kvinnligt som finns i samhället man lever och verkar i (Henkel, 2006). Genus 

är historiskt, socialt, kulturellt och geografiskt föränderligt och något som skapas och återskapas 

av människor (Henkel 2006; Wedin, 2014; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). 

Detta innebär att vilka egenskaper som förknippas med maskulint respektive feminint skiljer 

sig beroende på dessa faktorer. 

 

3.1.2 Jämställdhet 

Jämställdhet är en mänsklig rättighet och definieras som ett mål att alla människor ska ha lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön (Henkel 2006). Jämställdhetsarbete kan ha 

en kvantitativ eller kvalitativ strävan och det är det sistnämnda som ska strävas mot i förskolans 

verksamhet. En kvalitativ strävan innebär att både pojkars och flickors erfarenheter och 

kunskaper tas till vara och att båda könen får lika möjlighet till påverkan. Oavsett kön ska 

barnen ges lika möjligheter till lärande och utveckling i förskolan (Wedin, 2014). Jämställdhet 

avser relationen mellan pojkar och flickor, det vill säga en jämlikhet mellan könen (Henkel, 

2006; Wedin, 2014).  

 

3.1.3 Känslor 

Begreppet känslor definierar Hägg (2010) som den subjektiva, medvetna upplevelsen och 

förnimmelsen. Hägg hänvisar till hjärnforskaren Damasio (2003) som i sin forskning om 

känslor har reserverat begreppet emotioner som han menar benämner kroppens och hjärnans 

reaktioner på händelser. Han har presenterat exempel som tyder på att emotionerna föregår och 

leder till känslor. Emotioner är en kompass som hjälper människan att navigera i livet. Hägg 

(2010) framhåller att det finns vissa medfödda grundkänslor bland annat glädje, nedstämdhet, 

nyfikenhet, ilska och rädsla - ledsamhet. Det finns sedan ytterligare känslor som Damasio 

(2003) lägger till som han benämner som sociala känslor. Några exempel på dessa är stolthet, 

sympati, skuld, avund och tacksamhet. Damasio (1999) har även delat in känslor i olika delar: 

primära-, sekundära- och grundkänslor. De primära känslorna hör samman med människans 

medfödda drifter, de sekundära känslorna är utformade och programmerade efter födseln, 
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påverkade av människor och omgivningen runt om kring en. Grundkänslorna är enligt Damasio 

de känslor som motiverar människan att handla och beskriver även dess stämningsläge. 

 

3.1.4 Känsloreaktioner 

Kåver (2009) använder sig av begreppet känsloreaktioner. Hon menar att känslor aktiverar hela 

människans kropp vilket hon benämner som en ”hela systemet reaktion”. När en individ känner 

en känsla i kroppen, tänker den på sin känsla och visar sin känsla med kropp och handling om 

omgivningen och situationen tillåter det. En känsloreaktion kan förstås utifrån individens 

reaktion på sin kända känsla och vilka följder denna reaktion får, de kan visa sig i handlingar, 

ageranden och beteenden. Gottfries och Olsson (2011) framhåller att en känsla avser 

förnimmelsen av lust eller olust och beskriver känslor som något som en individ ger uttryck åt 

i bland annat motoriskt beteende och mimik. Vidare betonas att känslor kommer före tankar 

och att känslor spelar en viktigt roll i människans handlande och beteende, känslor tar många 

gånger över det logiska tänkandet (Gottfries & Olsson, 2011; Hägg, 2010).  

 

3.2 Förankring i förskolans styrdokument 

År 2011 blev förskolan en egen skolform i Sverige och har både skollagen, 

diskrimineringslagen och Läroplan för förskolan att förhålla sig till. I skollagen står det att 

”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” (SFS, 

2010:800, Kap 1, 5 §). Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) fastslår att inget barn på något 

sätt får diskrimineras. Lagen skriver fram att det ska arbetas för allas lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  I läroplan för förskolan står det att 

“förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Skolverket, 2016). Barnkonventionen (UNICEF, 

2009) är ytterligare en part som poängterar detta genom att skriva fram att varje barn har rätt 

att vara sig själv och uttrycka sina åsikter. Framförallt ska varje barn ges lika värde och samma 

rättigheter.   

 

3.3 Genus och jämställdhetsarbete i förskolan 

Under förskoleåren konstruerar barn sin grundläggande förståelse för vad som förstås som 

maskulint och feminint (Dolk, 2013; Eidevald, 2011). Studier visar dock att förskola och skola 

snarare förstärker än motverkar traditionella könsroller genom att oreflekterat förstärka 

könsordningen, framför allt på grund av föreställningar om hur flickor och pojkar ska vara 

(Eidevald, 2011). Att bli bemött på könsstereotypiskt sätt och bedömd efter hur vida man är 

pojke eller flicka beskrivs som ett problem för både pojkar och flickor, eftersom det gör det 

omöjligt för barnen att utveckla sin fulla potential som människor (SOU 2004:115). Wedin 

(2014) framhåller i sina granskningar av förskolans genomförande av jämställdhetsuppdraget 

att detta arbete beskrivs som svårhanterat. Det har länge varit en viktig målformulering i 
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styrdokument men trots det syns inga påtagliga större framsteg. Wedin menar vidare att frågan 

är vad grunden till den långsamma utvecklingen är och svaret som föreskrivits är bristen på 

kunskap. Den bristande kunskapen inom området bidrar till en oförmåga att upptäcka de 

könsmönster som produceras och reproduceras i den egna verksamheten. Tallberg Broman 

(2002) betonar att personal i förskolan är så pass van vid de ojämställda mönster som finns i 

verksamheterna att de inte ser dem, utan upplever dem som normala.  

 

Eidevald (2011) däremot betonar en annan syn på förskolans genus- och jämställdhetsarbete. 

Han framhåller att förskolan ligger långt fram i detta arbete och att förskolans roll betraktas 

som extra viktigt med en tanke om att det som grundläggs hos individen i förskoleåldern antas 

lägga grunden för senare val i livet. Eidevald betonar vidare att en stor del av jämställdhets - 

och genusarbetet som bedrivs i förskolan utgår från två teman, strävan efter könsneutralitet eller 

könsöverskridande. Det könsneutrala arbetssättet innefattar att personal i förskolan bland annat 

väljer att erbjuda material och miljöer som inte har någon tydlig könskodning, exempelvis 

betraktas lera, bokstäver, bollar och vatten som könsneutrala material och skogen betraktas som 

en neutral plats. I det könsöverskridande temat verkar kommunikation som ett verktyg med 

syftet att det är barnen som ska göras om sett utifrån stereotypiska könsroller. Det innebär att 

förskolläraren genom språket uppmuntrar flickor att vara modiga, stora och starka medan pojkar 

ska talas till så de infaller en känsla av att vara snälla, hjälpsamma och omtänksamma. En viktig 

aspekt, oavsett vilket tema förskolan väljer att arbeta utifrån, är en medvetenhet om de val man 

gör och framförallt fortlöpande observationer av vad som faktiskt sker och konsekvenser av de 

val man gör. Detta för att möjliggöra att verksamheten utvecklas i relation till sitt 

jämställdhetsarbete och för att barnen ska få en större möjlighet till ökad tillgång till sina 

känslor (Eidevald, 2011).   

 

Tidigare studier visar att den absolut vanligaste strategin för genuspedagogiskt arbete är att 

förändra hur man talar till och med flickor och pojkar. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) menar 

att om pedagogerna uppger att deras jämställdhetsarbete främst synliggörs genom förändring 

av sitt sätt att tala till barn måste det vara för att de faktiskt tror att de kan förändra något genom 

detta. Eidevald (2011) menar att förskollärarnas förväntningar och tal om barnen bestämmer 

till stor del hur de uppfattar sina faktiska möjligheter att vara. Vill det sig illa kan barnen tillslut 

komma att uppfatta dessa möjligheter som sin identitet, som sitt sanna jag och kanske enda sätt 

att vara på istället för ett av alla flera möjliga sätt som barnet skulle kunna bildas och vara. 

Wedin (2014) betonar att de ord förskolläraren väljer att använda sig av förmedlar en bild till 

barnen gällande hur de förväntas vara nu och i framtiden. Jämställdhet handlar om bemötandet 

av den andre där ord, kroppsspråk och individens handlande är påverkansfaktorer för 

möjligheten till jämställdhet. Eidevald (2011) problematiserar vuxna i förskolans ordval, dess 

betydelse och påverkan, exempelvis menar han att ordet flicka möjliggör att man kan identifiera 

en viss grupp människor som därefter tillskrivs en rad kroppsliga förmågor och förväntningar. 

Tidigare forskning har visat på skillnader i hur pojkar och flickor blir tilltalade och samtalade 

med trots att förskollärare är övertygade om att de inte gör någon skillnad (Månsson, 2000; 

Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Vidare betonar Ärlemalm-Hagsér och 

Pramling Samuelsson att flickor osynliggörs genom att frågor som flickor ställer inte 
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uppmärksammas och besvaras i samma grad som pojkars frågor. Pojkar ges generellt mer 

talutrymme och uppmuntras att ta egna initiativ i förskolans kontext. 

 

Det finns flertalet faktorer som påverkar hur väl ett jämställdhetsarbete fungerar. Delegationen 

för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) framhåller att kortsiktiga projekt sällan leder till 

förändring som upprätthålls i verksamheter. Ledningens engagemang och drivande av arbetet 

samt ointresse från arbetskollegor bidrar även de till hur arbetet fortskrider och förverkligas 

(Eidevald, 2011; Wedin, 2014). Reflektion och diskussion i arbetslagen ses som en direkt 

avgörande faktor i jämställdhetsarbetet vilket kräver engagemang och intresse från alla 

verksamma. En vanligt förekommande risk i organisationen av arbetet är att det finns speciellt 

utsedda som ansvarar för arbetet. Detta kan exempelvis leda till att arbetet avstannar om denne 

anställde avslutar sin anställning vid enheten eller att övrig personal inte tar ansvar gällande att 

skapa sig kunskap inom området (Wedin, 2014).  

 

3.4 Vuxnas bemötande av barns ageranden 

När en individ uttrycker en handling eller ett beteende bemöts detta på något sätt. Det kan visa 

sig genom ett språkligt eller ett fysiskt, kroppsligt gensvar lika väl som det kan ignoreras. Ur 

forskning som genomförts långt tillbaka gällande spädbarn och bemötande från vuxna har man 

kunnat urskilja olika typer av gensvar beroende på om de vuxna blivit upplysta om barnet är en 

pojke eller flicka (Eidevald, 2009; Olofsson, 2007). Vuxna i denna typ av studier uttryckte 

exempelvis olika orsaker till att ett barn var ledset beroende på barnets biologiska kön; var det 

en pojke antogs det att han grät för att han var arg till skillnad mot om det var en flicka, då var 

anledningen att hon var ledsen. I studier av hur barn bemöts av sin mamma om det skadar sig 

och söker kontakt har även det visat på skillnader i bemötande och gensvar beroende på kön 

(Olofsson, 2007).  

 

Tidigare forskning visar att det saknas en medvetenhet och kunskap hos förskollärare angående 

hur beteende och bemötande påverkar möjligheten att nå målen gällande jämställdhet i 

förskolans styrdokument (Eidevald, 2009). Eidevald framhåller att vuxna i förskolan har en bild 

av att barns beteenden besvaras utan att göra någon skillnad på om det är en pojke eller flicka 

man möter. Han menar vidare att det finns djupt förankrade föreställningar om manligt och 

kvinnligt som påverkar hur vuxna bemöter barn, medveten eller omedvetet. Detta kan 

exempelvis resultera i att en flickas upprördhet riskerar att uppfattas som att hon är ledsen 

istället för arg som lika gärna skulle vara orsaken. Eidevald framhåller att återkommande 

vanliga skillnader i bemötandet av flickor respektive pojkar var vilken typ av frågor som 

ställdes till dem, hur ofta de fick tillsägelser samt gällande att be om hjälp och få hjälp utan att 

ha efterfrågat det. Både Månsson (2000) och Eidevald (2009) betonar avsaknaden av studier 

som tittat på bemötande av barn på individnivå istället för som grupp. I studier som studerat 

biologiska kön som grupp har man kommit fram till att pojkars initiativ ges stor uppmärksamhet 

från personal, de får mer respons samt mer hjälp av vuxna (Einarsson & Hultman, 1984; 

Rithander, 1991). Månsson (2000) gick ett steg längre i sin studie av pojkar och flickor på 

individuell nivå och fann att pojkar inte är speciellt lika varandra alla gånger. Eidevald (2009) 

kom i sin analys fram till att det är lätt att visa på generella skillnader i bemötandet av pojkar 
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och flickor men konstaterade därmed även att dessa inte sa något om hur olika flickor och olika 

pojkar blev bemötta. Det fanns stora variationer i hur olika pojkar och olika flickor blev bemötta 

i olika situationer. Han kom fram till att det som avgjorde hur barnen blev bemötta var vilka 

positioner barnen valde, i egenskap av att vara pojke eller flicka (Eidevald, 2009).  

 

Det finns diskurser i samhället gällande hur flickor respektive pojkar är och bör vara vilket 

bland annat synliggjorts i Hellmans (2010) studie. Hon betonar att oavsett om både flickor och 

pojkar uttrycker sig med höga röster och stora rörelser i sina lekar beskrivs de ändock på olika 

sätt. Hellman beskriver att en pojke som agerar enligt detta sätt tillskrivs typisk pojkighet av 

pedagoger och även vårdnadshavare. Flickor däremot riskerar att beskrivas som avvikande. 

Hellman (2013) framhåller att utifrån de olika handlingar hon fick syn på i sin studie kunde det 

urskiljas att vissa handlingar gjordes mer synliga, andra osynliggjordes helt eller tillskrevs som 

avvikande. Ett konstaterande utifrån denna typ av observationer visar att handlingar 

uppmärksammas och ses genom ett filter av stereotypa föreställningar om pojkar och flickor 

(Hellman, 2010). Hellman betonar vidare att vissa pojkars handlingar tillskrivs alla pojkar. 

Markström (2005) problematiserar föreställningen av pojkar och flickor och har i en studie 

uppmärksammat att vårdnadshavare och personal i förskolan beskrev pojkar som lugna utan att 

de tillskrevs en avvikande roll. Det hon ställde sig frågande till var att även om de inte pekades 

ut som avvikande, så uppmärksammades de än dock. Hon menar på att detta skulle de kanske 

inte gjort om de inte var avvikande från någon stereotypisk bakomliggande föreställning i 

frågan om genus.  

 

3.5 Vuxnas bemötande av barns känslor  

Våra handlingar styrs av känslor som snabbt dyker upp och snabbt försvinner eller övergår i 

andra känslor. Brodin och Hylander (2002) beskriver känslor som något mångfacetterat och 

svårgripbart. I ett ständigt flöde omformas och förändras känslor, de omfattar upplevelser i nuet 

med alla sinnen och minnen av sinnesintryck. Vidare betonar de att människor är olika i hur de 

uttrycker och bemöter sina känslor. Vissa är intensiva och uttrycksfulla i alla sina känslor 

medan andra är mer känslomässigt jämna och mildare i sina uttryck. Brodin och Hylander 

framhåller att sett ur en förskollärares perspektiv kan det innebära att vissa barn i förskolan är 

tydliga i sina känslor, lätta att förstå, medan andra barn inte har lika lätt eller vill uttrycka vad 

de känner. Det innebär även att man måste se till varje enskilt barn och hur de vill bli bemötta 

utifrån sina känsloreaktioner. Brodin och Hylander problematiserar den ökade fokuseringen på 

lärande i förskolan då det kan medföra en risk att det lärande barnet skiljs ut från det kännande 

barnet. Detta grundas på den logiska tanken om att lärande mest har med tänkande att göra och 

att känslor är något som sammankopplas med att se till barns behov och omsorg. Brodin och 

Hylander menar vidare att tankar och känslor inte kan ses som två separata ting utan ska 

betraktas som något som utvecklas tillsammans i en växelverkan och där vuxna är med och 

formar barnet. Att som barn få lära sig förstå och hantera sina känslor samt möta och förstå 

andras känslor, är en viktig komponent i barnets framtida liv och hälsa (Brodin & Hylander, 

2002).  
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Den amerikanske psykiatern, utvecklingspsykologen och psykoanalytikern Daniel Stern 

använde sig av begreppet känslointoning vilket innebär att den vuxne svarar på barnets känsla 

men med ett annat uttrycksmedel än det barnet visar (Brodin & Hylander, 2002). Barn behöver 

vuxna som ger känslomässiga gensvar utan att själva bli uppfyllda av barnets känsla. Brodin 

och Hylander (2002) har tagit del av pedagogers berättelser där de använder sig av 

känslointoning för att få en olustkänsla hos barn att avta skyndsamt. Som vuxen kan man alltså 

förstärka eller tona ned en känsla genom val av bemötande. Månsson (2000) framhåller att 

vuxna “regisserar” barns beteenden genom att känslomässigt tona in barns uttryckta känslor. 

Hon beskriver det som att vuxna, genom affektuttryck, styr barns önskvärda beteenden och 

försummar de mindre önskvärda beteendena. Månsson menar vidare att denna känslomässiga 

styrning av olika beteendemönster kan skapa upplevda genusskillnader ur ett 

jämställdhetsperspektiv i form av att pedagoger bemöter pojkar med mer leenden och skratt än 

flickor. I likhet med Månsson betonar Andrésen (1995) att en pojkes dominerande, högljudda 

agerande många gånger bemöts med skratt från vuxna medan en flickas liknande beteende tonas 

in med tystnad eller missnöjdhet. Det innebär att flickan får snävare gränser för hur hon kan 

agera. Månsson (2000) framhåller att glädje och entusiasm är de känslor som främst intonas av 

vuxna i förskolan, medan ilska och ledsnad inte tonas in. När barn uttrycker ledsamhet och gråt 

bemöter pedagogerna det oftare genom avledning och känslan av ilska tonas sällan in. 

 

Brodin och Hylander (2002) framhåller att ett barns beteende skapas av barnets egna känsla. 

Därefter påverkar den vuxnes svar på känslan alternativt känsloreaktionen vilka nya känslor 

som väcks hos barnet. Vilken bekräftelse barnet får på sina känslor och känsloreaktioner bidrar 

därmed till barnets upplevelse av sig själv. Vidare betonar Brodin och Hylander att vuxna tidigt 

i barns liv bekräftar deras känslor och känsloreaktioner verbalt. Detta medför en känsla av 

sammanhang och mening i det som sker. En förutsättning för att kunna tänka och berätta om 

sig själv är utvecklingen av ett varierat språk om sitt inre liv, vilket vuxna hjälper barn att 

tillägna sig genom att uttrycka sig verbalt i relation till känslor. Att kunna tänka om sig själv 

skapar en distans till sina känslor och gör dem mer lätthanterliga. Brodin och Hylander (2002) 

framhåller även att vuxna sätter etiketter på barns beteende genom att beskriva barn med olika 

adjektiv som exempelvis gnällig eller tjurig. Dessa säger emellertid inte särskilt mycket om hur 

barnet känner sig utan väcker istället lätt negativa känslor hos vuxna. Det finns tillfällen då 

vuxna inte är villiga att dela barns känslor. Detta kan visa sig genom ignorans men även 

missförstånd och att vissa uttryck passerar obemärkt. Brodin och Hylander menar vidare att när 

vuxna försöker få ett barns känsla avta snarast ges barnet en upplevelse av att det finns känslor 

man ska undvika att uttrycka. Barnet lär sig att kontrollera vissa typer av känslor på grund av 

detta. Brodin och Hylander (2002) framhåller att en känsla aldrig kan vara befogad eller 

obefogad, den bara är. Detta innebär att känslor måste accepteras och fördelaktigen även 

bekräftas. Ett beteende orsakat av en känsla kan däremot vara oacceptabelt.  

 

3.6 Det socialkonstruktionistiska perspektivet 

Studien utgår från det socialkonstruktionistiska perspektiv vilket Dahlberg, Moss & Pence 

(2014) beskriver som en teori där ingenting är allmängiltigt och att människor blir till i 

sammanhang. Sanningen om något visst ses som en gemensam kunskap som är under ständig 

förändring. Allwood och Erikson (2017) beskriver det som att förståelsen för olika fenomen, 
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som vi ser som självklara, är skapade i social interaktion och att förståelsen för något är en 

produkt av kommunikationsprocesser i det samhället vi lever i. Allwood och Eriksson menar 

vidare att fokus ligger på att lyfta fram konstruktionernas koppling till människors 

föreställningar om verkligheten vilket inkluderar åsikter som finns om verkligheten, de roller 

och ageranden som följer med dessa föreställningar. Utifrån dessa skapas bland annat normer 

för hur en pojke eller flicka ska vara vilka bekräftas av människor i samhället genom deras 

handlingsmönster och sätt att kommunicera (Allwood & Eriksson, 2017). Genus, kvinnligt och 

manligt är följaktligen en social konstruktion som påverkas av vilka förutsättningar och 

förväntningar samhället ger och visar på (Olofsson, 2007). Hur pojkar och flickor ska agera och 

vara är således beroende av de sociala och kulturella strukturer som finns i det samhället de 

lever och verkar i. På grund av att de sociala och kulturella strukturerna är föränderliga så 

förändras också tankarna om vad som anses vara feminint respektive maskulint (Allwood & 

Erikson, 2017). De sociala konstruktioner som florerar på den plats man befinner sig har en 

betydelsefull funktion gällande att skapa sin bild av vad som är normalt och onormalt (Allwood 

& Erikson, 2017). 

 

Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet är språket en stark kraft, hur människor talar 

om någonting avgör vilka möjligheter människor erbjuds eller går miste om. Då språket utgör 

ramen för vad som är möjligt att tänka (Dahlberg et al., 2014), blir det centralt i konstruktionen 

av genus där hur förskollärare talar om och till flickor och pojkar i förskolan avgör vad de ges 

för möjligheter att bli till i olika sammanhang. Berger och Luckmann (1966) betonar att detta 

samspel mellan barn och vuxna reproducerar könsmönster i vårt samhälle på grund av den typ 

av kommunikation som sker. Detta medför att det skapas begränsningar gällande hur barn kan 

vara utifrån vilket biologiskt kön de har (Wedin, 2014). I förskolan konstrueras flickor och 

pojkar genom olika förväntningar från vuxna till att uppfatta sig som flicka eller pojke. Det 

socialkonstruktionistiska perspektivet bidrar i denna studie med att synliggöra hur förskollärare 

konstruerar genus i deras bemötande av barns känslor och känsloreaktioner. 
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4 Metod 

Studien utgår från en kvalitativ ansats vilken lägger vikt vid ord, hur individen uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet samt på vilka sätt människor förstår saker på (Bryman, 2011; 

Denscombe, 2000). Inspiration har även hämtats från den etnografiska ansatsen där fokus ligger 

på att försöka närma sig andra människors perspektiv på tillvaron genom att vara ute på fältet 

och observera (Lalander, 2015).  

 

4.1 Observation som datainsamlingsmetod 

Studien utgår från observation som datainsamlingsmetod vilken Denscombe (2000) framhåller 

ger möjlighet att fånga hur ett fenomen gestaltas i praktiken, vilket för den här studien är vilka 

känslor barn ger uttryck för i förskolan och hur förskollärare konstruerar genus utifrån sitt 

bemötandet av barns sätt att uttrycka känslor. Denscombe menar vidare att observation 

möjliggör att fånga händelser som sker här och nu, synliggöra underliggande tankar om kön 

och genus och hur dessa kommer till uttryck i förskolans vardag. Detta innebär enligt 

Denscombe att forskaren inte är beroende av vad människor säger att de gör eller säger vad de 

tänker i valet av att använda sig av observation som datainsamlingsmetod.  

 

Bryman (2011) framhåller att man som observatör kan ingå i olika roller såsom deltagande 

observatör och icke-deltagande observatör. Gans (1968) framhåller att dessa existerar parallellt 

med varandra, blir aktuella vid olika tidpunkter och har olika syften under undersökningen. 

Fangen (2005) framhåller att det är sällan så att man som forskare en gång för alla bestämmer 

hur mycket man ska delta. Graden av deltagande kan variera över tid. Bryman (2011) betonar 

det som en fördel att kunna kombinera flera olika roller beroende på vad som sker då det 

behöver finnas en flexibilitet i hur man hanterar människor och situationer. Bryman menar 

vidare att detta minskar risken för ett alltför starkt engagemang eller en alltför stor distans. 

Datainsamlingen för denna studie skedde genom en pendlande rörelse mellan att vara 

deltagande och icke-deltagande observatör vilket Fangen (2005) beskriver som att två former 

av handlande sker på samma gång. Det handlar om att röra sig på en skala som går från att 

endast observera till att endast delta. Hon poängterar vikten av att hitta ett bra sätt att kombinera 

dessa två handlingsprinciper i forskningsprojekt. I enlighet med detta skedde deltagandet 

genom att vara engagerad i samspel och samtal med både barn och vuxna vid vissa tillfällen 

medan det vid andra tillfällen skedde endast observationer genom att stå vid sidan av och iaktta. 

I enlighet med det Fangen (2005) beskriver angående att forskareffekten snarare blir större om 

man intar en ren observatörsroll var önskan att pendla mellan deltagande och icke-deltagande 

för minsta möjliga påverkan. 

 

Bryman (2011) beskriver att under observationer behöver forskaren anteckna vad som händer 

och sägs, detta benämns som fältanteckningar. Bryman menar vidare att detta behöver göras på 

grund av att det mänskliga minnet inte är helt pålitligt. Observationerna dokumenterades som 

situationsbeskrivningar genom fältanteckningar med ett eget framtaget system för att anteckna 

vad som sågs och sades. Detta för att underlätta för mig som observatör att fånga det relevanta 

i händelserna kopplat till forskningens syfte (Bryman, 2011; Fangen, 2005). Observationerna 

antecknades på lösa blad där färdiga kolumner med ledorden: var, vilka, vad görs, vad sägs och 
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övriga anteckningar formulerats på varje enskilt blad. Under observationerna fanns en 

medvetenhet om att observationer inte kan undgå ett inslag av tolkning. Descombe (2000) 

betonar att man behöver vara medveten om att tidigare erfarenheter, förtrogenheter som gör att 

man ser sådant man är van att se och nuvarande tillstånd påverkar hur man som observatör 

uppfattar och ser saker. Under observationen bör man som forskare även vara medveten om 

den eventuella forskareffekt som kan förekomma, vilken innebär att de studerades beteende och 

handlande kan påverkas på grund av min medverkan (Lalander, 2015). 

 

4.2 Urval  

Studien genomfördes på en avdelning i en mellanstor kommun i norra Sverige. Valet att studera 

endast en avdelning under flertalet tillfällen var för att kunna skapa en bild och förståelse av 

barnens och förskollärarnas relationer och mönster att kommunicera och mötas. Avdelningen 

bestod av två förskollärare och en barnskötare. De var totalt 16 barn inskrivna på avdelningen, 

av dessa var sex pojkar och tio flickor i åldrarna två-fem år.  

 

4.3 Genomförande  

Studien inleddes med att jag kontaktade den tilltänkta förskolans förskolechef via mail och gav 

information om studiens syfte och intentioner. Förskolechefen gav tillstånd till att jag fick 

komma och observera i verksamheten samt gav kontaktuppgifter till en av förskollärarna som 

blev min kontaktperson på förskolan. Denne fick även ta del av den information som sänts via 

mail till förskolechefen angående studien. Veckan före datainsamlingen besökte jag 

avdelningen på förskolan för att komma överens om vilka dagar som skulle passa samt lämnade 

samtyckesblanketter till både vårdnadshavare (Bilaga 1) och personal där information om 

studien, datainsamlingsteknik och de forskningsetiska principerna framgick. Observationen var 

av öppen karaktär vilket innebar att de medverkande gavs information om studiens syfte, 

intentioner och genomförande i enlighet med det Bryman (2011) framhåller som öppen 

observation.  

 

Datainsamlingen skedde under tre förmiddagar mellan klockan 7.30-13.00. Valet av tidpunkt 

baserades utifrån att efter lunch deltog många barn på vila samt att förskollärarna befann sig på 

lunchrast. Den första dagen presenterades jag för barngruppen och de fick veta varför jag var 

där, därefter genomfördes observationerna genom att följa förskollärarna där de befann sig i 

verksamheten. I enlighet med Fangen (2005) började jag med att inta en renodlad åskådarroll 

för att sedan involvera mig mer allt eftersom tiden gick. Jag deltog i det vardagliga samspelet 

genom att småprata och följa de sociala regler som verkade gälla i den aktuella gruppen i 

enlighet med Fangens (2005) tankar om att lyckas glida in naturligt i verksamheten. Det är dock 

av vikt att alltid komma ihåg forskarens påverkan med sin blotta närvaro, att veta att man är 

iakttagen medför en påverkan gällande känslan av frihet och naturlighet (Fangen, 2005). Under 

rutinsituationerna frukost och lunch intogs rollen som icke-deltagande och jag placerade mig 

på en trappa som nyttjades som samlingsplats för barnen. Denna var placerad centralt i rummet 

men bakom hyllor och pelare vilket medförde att den var något skymd. Med tanke på att den 

än dock var centralt i rummet gavs jag möjlighet att både se och höra från deltagarna vid de 

båda matborden och fältanteckningar noterades samtidigt som observationer gjordes. Valet av 
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öppen observation underlättade möjligheterna att notera i direkt anslutning till något som 

observerats. Under utevistelse samt övriga tillfällen i verksamheten pendlade jag mellan 

deltagande- och icke deltagande i högre drag. Under de deltagande observationerna växlades 

det mellan att iaktta, lyssna, fråga och handla i enlighet med Svenning (2003). Denna typ av 

situationer var exempelvis i hallen där barnen sökte kontakt med mig för att få hjälp med 

påklädning eller i den fria leken där jag involverades i barnens lekar eller skapande. I direkt 

anslutning till något som observerats antecknades detta för att undvika att så lite som möjligt 

av informationen skulle falla bort. Detta i enlighet med Denscomb (2000) och Bryman (2011) 

som betonar mänskliga minnets opålitlighet, det finns inte möjlighet att komma ihåg allt som 

ses och hörs för att notera det i efterhand.  

 

Det observerades totalt 40 situationer där barn uttryckte någon form av känsla samt 

känsloreaktion och blev bemötta på olika sätt av förskollärarna. Fördelningen av flickor och 

pojkar varierade från dag till dag. Överlag var det fler flickor än pojkar närvarande under dessa 

dagar. Varje eftermiddag ägnades åt att renskriva och förtydliga observationerna på dator för 

att lättare få en överblick och kunna påbörja en analys av datamaterialet.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet tillämpas genom att alla deltagare informeras om deras uppgift i 

undersökningen samt vilka villkor för deltagande som gäller, detta gäller även vårdnadshavarna 

till de barn som medverkade (Bilaga 1). De upplystes om att deltagandet kan avbrytas under 

pågående process och att medverkan i studien är frivillig. Samtyckeskravet uppfylldes genom 

att uppgiftslämnarens och undersöknings deltagares samtycke inhämtades. Eftersom det är barn 

under 15 år med i studien inhämtades även samtycke från vårdnadshavare (Bilaga 1). 

Konfidentialitetskravet har en nära koppling till frågan om offentlighet och sekretess. Materialet 

har bearbetats på ett sådant sätt att undersökningsdeltagare inte kommer gå att identifiera och 

vid citering ges de medverkande fingerade namn. Nyttjandekravet verkställdes genom att 

uppgifterna som är insamlade under studien endast kommer nyttjas för forskningsändamål och 

kommer inte föras vidare för kommersiellt bruk. Denna information framgick i det informations 

och samtyckesbrev som vårdnadshavare och personal på plats fick till sig inför studien (Bilaga 

1).  

 

4.5 Bearbetning, tolkning och analys 

Det insamlade datamaterialet har bearbetats utifrån Rennstam och Wästerfors (2015) 

grundläggande arbetssätt som består av tre steg i analysen av kvalitativa material, att: sortera, 

reducera och argumentera. Steg ett skedde genom att alla observationer renskrevs och 

förtydligades på dator för att lättare kunna bearbeta och sortera materialet i enlighet med den 

sortering som Rennstam och Wästerfors betonar är av vikt gällande analyser av kvalitativ data. 

All data skrevs sedan ut i pappersformat och flera noggranna läsningar av materialet 

genomfördes för att få en grundläggande bild av vad som observerats och söka efter relevans i 

relation till studiens forskningsfrågor (Rennstam & Wästerfors, 2015). Materialet sorterades 

upp genom färgkodning med hjälp av överstrykningspennor i olika färger för att lättare urskilja 
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om det var pojkar eller flickor involverade i de beskrivna situationerna. Nästa steg i 

analysarbetet var en reducering av materialet för att skapa en god representation av materialet 

som Rennstam och Wästerfors förklarar processen. Det innebär att välja ut vilka delar av 

materialet som ska synliggöras utan att ge en missvisande bild av materialet i dess helhet. 

Därefter lästes varje observation enskilt för att finna vilken typ av känsla eller känsloreaktion 

som observerats för att sedan kunna finna likheter och skillnader i bemötandet från 

förskollärarna utifrån dessa. Rennstam och Wästerfors (2015) betonar argumentation som ett 

sista, tredje steg i analysen av kvalitativ data. Detta innebär att tidigare forskning ska relateras 

till undersökningen för att därefter kunna bidra till ny kunskap inom ämnesområdet. Materialet 

ska argumenteras genom förklaringar och tolkningar. Detta skedde genom att materialet 

analyserades i relation till tidigare forskning och det socialkonstruktionistiska perspektivet. Det 

teoretiska perspektivet möjliggjorde att få syn på saker som annars riskerat att förbli osynliga, 

det genom att fokusera på det verbala språket och kommunikationen som skedde mellan 

förskollärare och barn. Analysen och argumentationen bidrog till att tydliga mönster framkom 

och synliggjordes vilka senare kom att kunna kategoriseras och formuleras i tre olika teman 

vilka är följande:  

 

• Konstruktion av pojkar som aktiva och flickor som avvikande,  

• Konstruktion av flickor som beroende och pojkar som oberoende,  

• Konstruktion av flickor som känslosamma och pojkar som känslodistanserade. 
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5 Resultat 

Resultatet presenteras utifrån studiens två forskningsfrågor: vilken typ av känslor uttrycker 

flickor respektive pojkar samt hur bemöter förskollärare flickors respektive pojkars sätt att 

uttrycka känslor. Under resultatet av forskningsfråga ett presenteras de olika känslor och 

känsloreaktioner som observerats för att sedan gå in djupare, analysera och ställa dem mot 

varandra under resultatet på forskningsfråga två. Utifrån analysen av observationerna gällande 

förskollärarnas bemötande av barns sätt att uttrycka känslor har följande tre teman formulerats: 

 

• Konstruktion av pojkar som aktiva och flickor som avvikande,  

• Konstruktion av flickor som beroende och pojkar som oberoende,  

• Konstruktion av flickor som känslosamma och pojkar som känslodistanserade. 

 

5.1 Vilken typ av känslor uttrycker flickor respektive pojkar 

Resultatet visar att både flickor och pojkar känner och upplever känslor och att dessa uttrycks 

genom både verbala och kroppsliga reaktioner. Både flickor och pojkar uttryckte 

grundkänslorna glädje, nyfikenhet, nedstämdhet, rädsla – ledsamhet och ilska och dessa kom 

till uttryck genom olika känsloreaktioner. Glädje kan förknippas med reaktioner av skratt samt 

tala fort och ivrigt, nyfikenhet kan förknippas med reaktioner av otålighet, nedstämdhet kan 

förknippas med reaktioner av ovillighet – frånvaro – ointresse, rädsla eller ledsamhet kan 

förknippas med reaktioner av gråt, ilska kan förknippas med reaktioner av missnöje och 

upprördhet. Både flickor och pojkar uttryckte även en känsloreaktion som speglade smärta, som 

i sig inte associeras som en grundkänsla men som uttrycktes genom verbala - och kroppsliga 

ageranden. Under observationstillfällena synliggjordes det dock att flickor uttryckte något fler 

olika känsloreaktioner än pojkar. Flickor uttryckte även känsloreaktionen självständighet som 

förknippas med grundkänslan stolthet samt ytterligare en känsloreaktion som visade sig genom 

bestämdhet. De situationer där både pojkar och flickor hade liknande känsloreaktioner är de 

som ligger till grund för svar på nästkommande forskningsfråga. Valet baseras utifrån 

möjligheterna att se skillnader i bemötandet från förskollärarna beroende på barnets biologiska 

kön och att få syn på hur genus konstrueras av förskollärarna utifrån deras bemötande av 

barnens reaktioner på sina känslor.  

 

5.2 Hur bemöter förskollärare flickors respektive pojkars sätt att uttrycka 

känslor 

 

5.2.1 Konstruktion av pojkar som aktiva och flickor som passiva 

Resultatet visar på skillnader i hur förskollärarna bemötte pojkars respektive flickors reaktion 

på glädje i den fria leken inom- och utomhus samt vid rutinsituationerna frukost och lunch. I 

den fria leken blev flickors reaktion på känslan glädje ifrågasatt medan pojkars reaktion tonades 

in. Under måltidssituationerna visade sig dessa skillnader genom på vilket sätt höga skratt och 

entusiastiska, ivriga samtal bemöttes av förskollärarna. Pojkars reaktion på glädje varken 

korrigerades eller uppmärksammades märkbart vid måltidssituationerna vilket skiljde sig helt 

från hur flickors reaktion på glädje bemöttes. Flickor fick ofta tillsägelser, blev ifrågasatta, 

korrigerade och försök till avledning skedde. Situationen nedan utspelade sig vid frukostbordet:  
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Det började vara något hög ljudnivå i rummet där frukosten intogs och en förskollärare 

visar med sitt ansiktsuttryck att hon tycker det är för mycket ljud på samma gång och 

att det börjat störa ordningen vid frukosten. Två av pojkarna som sitter vid samma bord 

som förskolläraren håller på att inta sin gröt medan de samtalar med varandra med höga, 

ivriga och glada röster. Förskolläraren vänder sig till pojkarna och kramar om pojken 

närmast henne samtidigt som hon ler, säger “alltsååå…” och skrattar till.  

 

I denna situation konstruerar förskolläraren pojkar som aktiva vilket innebär att agera livligt 

med hög röst. Förskolläraren accepterar i denna situation dessa egenskaper hos pojkarna genom 

att bemöta deras reaktion på känslan glädje med att skratta bort situationen och ge en kram. I 

liknande situationer bemötte förskollärarna flickor annorlunda vilket illustreras nedan: 

 

En flicka och två pojkar samtalar sinsemellan vid frukostbordet med glada, höga röster 

om när dom åker kana på ett lekland som de brukar besöka. Förskolläraren som sitter 

med vid bordet uttrycker “Vet du Katrin! Jag hör dig, du behöver inte prata så högt!”.  

 

I liknande situation konstruerar förskolläraren flickor som passiva. Agerandet ses som 

avvikande och medför att förskolläraren inte accepterar att flickor reagerar på glädje med hög 

och glad röst. Istället korrigeras och tillrättavisas flickors känsloreaktion medan pojkarna, som 

är lika högljudda i samma situation, inte får någon tillsägning. Liknande bemötande upprepade 

sig när flickor och pojkar uttryckte känsloreaktionen otålighet. Vid dessa situationer sågs flickor 

som besvärande medan det hos pojkar sågs som naturligt, vilket illustreras i nedanstående två 

situationer som utspelade sig när barnen åt frukost på förskolan: 

  

Två flickor har ätit färdigt sin frukost och börjat röra sig från bordet med snurrande 

rörelser. Förskollärarens säger till en av flickorna “Katrin, vet du vad!” varpå flickan 

svara snabbt “men jag är trött!!” som en orsak till att inte sitta kvar vid bordet och 

vänta på att de andra avslutar sin frukost. Förskolläraren fortsätter “men vet du! Det stör 

när ni far runt!”. Flickorna motsätter sig inte och ansluter till bordet igen.  

 

Strax efter sker detta:  

 

Frukosten börjar vara avklarad och en pojke har börjat vrida sig på stolen och ställer sig 

upp. En reaktion som speglar att han färdig och inte vill sitta still mer och förskolläraren 

uttrycker glatt “är det lite myror i brallan här?” och kramar om pojken samtidigt som 

hon skrattar till.  

 

Dessa två situationer visar på hur förskolläraren fortsätter konstruera genus även när flickor och 

pojkar uttrycker känsloreaktionen otålighet. När flickor visade på otålighet och blev mer aktiva 

blev de tillrättavisade och tillsagda av förskolläraren då de ansågs störa de övriga barnen. 

Pojken som var lika aktiv som flickorna och som visade på samma känsloreaktion bemöttes 

med en kram, skratt och förskolläraren skämtade bort hans agerande. Förskolläraren konstruerar 

återigen, genom sitt bemötande, pojkar som aktiva och flickor som passiva.   
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5.2.2 Konstruktionen av flickor som beroende och pojkar som oberoende 

Under observationerna uttryckte både pojkar och flickor en känsloreaktion som speglade smärta 

och resultatet visar på skillnader i förskollärares bemötande av den reaktionen. När flickor 

visade känsloreaktioner kopplat till smärta bemöttes det av förskollärare genom förmedling av 

medkänsla, kroppskontakt och frågor. Detta till skillnad mot hur pojkars uttryckta reaktion för 

smärta bemöttes, vilket illustreras nedan:  

 

Det var dags för utevistelse och två förskollärare var i hallen för att hjälpa de yngre 

barnen på med ytterkläder. De äldre barnen hade blivit lämnade ensamma inne på 

avdelningen med direktivet att sitta i soffan och vänta. Två pojkar kommer inrusandes 

till hallen tätt efter varandra. Ena pojken utbrister till en av förskollärarna “Han klöste 

mig!!” varpå den andra pojken motsätter sig snabbt genom att ropa “Nääää!!”. 

Förskolläraren avbryter snabbt genom att säga “men då måste du ha gjort något för han 

brukar inte göra det!”. Pojkarna försvinner tillbaka in på avdelningen medan 

förskolläraren som uttalade sig söker bekräftelse hos den andre förskolläraren “men 

visst är de så, han brukar ju inte klösas..?”. De instämmer med varandra, skrattar till 

och fortsätter klä de yngre barnen.  

 

Situationen visar att förskolläraren ignorerar pojkens känsloreaktion som tydde på upplevd 

smärta. Pojkarna försvann in på avdelningen och blev lämnade att lösa situationen själva utan 

uppföljning från förskolläraren. I relation till detta illustreras nedan en situation när en flicka 

uttryckte en reaktion på upplevd smärta:  

 

Barnen arbetade i mindre grupper där de var indelade utifrån sin ålder. De äldre barnen 

skulle denna dag lämna gården tillsammans med två förskollärare för att arbeta vidare 

med sitt projekt. Gruppen promenerar i skogen och vid några tillfällen springer barnen 

för de fått syn på något längre fram i skogen. När barnen springer snubblar en flicka 

och faller till marken. Hon börjar gråta och tar sig för benet. En förskollärare skyndar 

fram och säger “Ojoj! Hur gick det?! Hur känns det, vad fick du ont?” samtidigt som 

hon tar flickan till sin famn och håller om henne tills flickan samlat sig igen.  

 

Förskolläraren konstruerar flickor som beroende och pojkar som oberoende vilket synliggörs i 

förskollärarens sätt att bemöta flickors känsloreaktion på upplevd smärta på ett motsatt sätt än 

pojkars. Förskolläraren tillskriver flickor egenskaper som känsliga och mjuka. Dessa 

egenskaper har en naturlig koppling till att behöva mötas och omhändertas vilket medför att 

flickor ses som beroende av något eller någon. Detta till skillnad från de egenskaper pojkar 

tillskrivs av förskolläraren, vilka blev skyldig, oärlig och bråkig. Pojkens reaktion på upplevd 

smärta var inget som togs i beaktning utan fokus blev istället orsaken till pojkarnas upprördhet. 

När känsloreaktionen för smärta uttrycktes lämnades pojken att hantera det på egen hand vilket 

blir en del i konstruktionen av genus. Pojken ses därmed inte som beroende av något eller någon 

när han visar på uttryckt smärta. Förskollärarnas bemötande av flickor som beroende och pojkar 

som oberoende synliggjordes även vid flickors och pojkars känsloreaktioner ovillighet, 
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frånvaro och ointresse. När flickor uttryckte dessa uppmärksammades de genom att få frågor 

angående sitt mående, förslag på åtgärder samt kroppsligt gensvar genom att bli buren i famn 

eller bli tagna i hand. Nedan illustreras en situation där en flicka uttrycker känsloreaktionen 

ovillighet - frånvaro - ointresse:  

 

Barnen har satt sig vid sina platser och börjat inta lunchen. En flicka sitter kvar i soffan 

istället för att ansluta sig till matbordet som de andra barnen. Förskollärarens säger till 

flickan “Kom Eva!! Är du trött? Kom så hjälper jag dig! Du får sitta i min famn!”. 

Flickan tittar på förskolläraren men ger ingen direkt respons varken verbalt eller 

kroppsligt. Förskolläraren reser sig från bordet och hämtar flickan, hon bär henne i sin 

famn till matbordet.  

 

När flickan inte vill sätta sig vid matbordet bemöter förskolläraren det med att engagera sig i 

flickans mående och ger förslag på åtgärder för att få flickan att vilja gå till matbordet.  Då 

flickan ändå inte väljer att gå till matbordet blir hon hämtad och buren i förskollärarens famn 

till matbordet. Samma förskollärare var dagen efter inblandad i en annan situation där en pojke 

visade känsloreaktionen ovillighet - frånvaro - ointresse vid lunchbordet. Pojken hade under en 

längre tid legat lutandes på bordet och hängt över ryggstödet på stolen. Denna känsloreaktion 

från pojken uppmärksammades inte på något sätt av förskolläraren. Genom att engagera sig i 

flickans välmående, erbjuda förslag på åtgärder och tillslut bära henne i famnen till bordet 

konstrueras flickan som beroende av förskolläraren. I liknande situation konstruerar 

förskolläraren pojken som oberoende genom att inte agera eller uppmärksamma hans 

känsloreaktion. 

Resultatet visade ändock på specifika situationer då både pojkar och flickor konstruerades som 

beroende. Detta synliggjordes då pojkar och flickor fick liknande bemötanden från 

förskollärarna vid känsloreaktionen gråt. De gånger förskollärarna inte visste den egentliga 

anledningen till att flickor eller pojkar grät blev en vanlig strategi att bemöta det gråtande barnet 

med ett konstaterande gällande orsaken till gråten. Detta kom ofta att handla om trötthet, samt 

att tillkalla sig barnet för att få kontakt med det.  

 

5.2.3 Konstruktionen av pojkar som känslodistanserade och flickor som känslosamma  

Resultatet visar att både flickor och pojkar visade känsloreaktioner såsom upprördhet och 

missnöje, vilket personalen bland annat bemötte som oönskat och negativt. Resultatet visar att 

det fanns likheter i hur förskollärarna bemötte flickor och pojkar som reagerade på sina känslor 

med reaktionen missnöje eller upprördhet. Bemötandet av dessa känsloreaktioner bestod ofta i 

att medla mellan inblandade parter och försök till att få stopp på den rådande situationen. I dessa 

situationer fanns det dock en utmärkande skillnad, beroende på om det var en flicka eller pojke 

som bemöttes. Skillnaden gestaltades utifrån hur förskollärarna gav förslag till att kommunicera 

med de inblandade i olika situationer om känslor alternativt uppmuntrades att prata om och 

förklara sina känslor. Nedan illustreras en situation som utspelades på morgonen innan frukost 

med två pojkar och en förskollärare inblandad:  
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En pojke och en förskollärare sitter vid ett bord och arbetar med pussel tillsammans. 

Pojken behöver avvika för att gå på toaletten vilket medför att hans sittplats upplevs 

som ledig. En annan pojke sätter sig på stolen vilket förskolläraren inte uppmärksammar 

direkt på grund av att hon samtalar med andra pedagoger. När pojken som varit på 

toaletten kommer tillbaka säger han “jag satt där!” med upprörd röst och först då 

uppmärksammar förskolläraren vad som hänt medan pojken varit borta. “Ja men han 

visste nog inte det, att du satt där” säger förskolläraren. Pojken fortsätter “men... ja...” 

och blir avbruten “ja men nu sitter han där! Han visste ingenting. Vi ska inte hålla på 

och tjafsa!”. 

 

Pojken uttryckte en känsloreaktion som först blev ifrågasatt och förminskad av förskolläraren. 

När han sedan försöker argumentera för sig blev han avbruten genom att förskolläraren talade 

för hur den andre pojken möjligen upplevt situationen och avslutar med att konstatera att denna 

typ av beteende inte är önskvärt. Pojkarna erbjuds inte att kommunicera med varandra för att 

lösa situationen och pojken gavs heller inte en chans att utveckla sin känsla och upplevelse. 

Förskolläraren konstruerar i denna situation pojkar som känslodistanserade där pojkar inte 

förväntas prata om sina känslor. Nästkommande situation speglar skillnaden som visade sig om 

barnet var en flicka:  

 

Tre flickor sitter ensamma vid ett bord och ritar med pennor och papper. Det är ingen 

personal närvarande i rummet vid tillfället. Flickorna börjar diskutera med höga, 

bestämda röster. En förskollärare ansluter till rummet och flickorna söker kontakt med 

henne medan diskussionen fortsätter. “Då säger jag till min mamma!” säger en av 

flickorna. Den tilltalade flickan svarar “nääää!”. Den första flickan säger till 

förskolläraren “hon säger att jag inte ritar fönster!” varpå förskolläraren svarar med ett 

undrande ansiktsuttryck och studerar vad flickorna tecknat. Flickan fortsätter “jag blev 

ledsen, hon ska säga förlåt…”. Förskollärarens svarar “men har du sagt till Eva att du 

blev ledsen?! Hon kanske inte vet det.” Flickorna har återgått till att teckna och ger 

ingen respons på vad förskolläraren sagt.   

 

I denna situation uppmuntrar förskolläraren flickorna att kommunicera verbalt för att skapa en 

förståelse för varandra och den andres känslor. Förskolläraren konstruerar i denna situation 

flickor som känslosamma med förväntningar på att flickor ska känna och framförallt uttrycka 

sina känslor. Förskolläraren uppmuntrar flickorna att kommunicera med varandra för att lösa 

situationer och skapa förståelse för varandras känslor. Resultatet visar vidare att förskollärare i 

konstruktionen av flickor som känslosamma, även uppmuntrade dem att berätta om deras 

känslor vilket illustreras i nedanstående situation: 

 

En förskollärare har satt sig vid bordet tillsammans med fyra barn för att inta frukosten. 

En flicka tillsammans med sin storebror har precis blivit lämnade på förskolan av sin 

pappa och flickan säger “jag är ledsen..” vilket förskolläraren svarar “men, är du 

ledsen?!”. Flickans storebror fyller i att “hon var ledsen i bilen.. arg och ledsen.” 

Förskolläraren har ett förvånat och något bekymrat ansiktsuttryck och säger “både arg 
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och ledsen! Ojdå, varför var du det?” och flickan svarar “för pappa tog katten..”. 

Förskolläraren avslutar med “ojdå ..” och fortsätter servera frukost till de övriga barnen 

vid bordet.   

 

I denna situation erbjuder förskolläraren flickan att samtala om sina känslor och orsaken till 

dem genom att ställa frågor kring varför hon är arg och ledsen. Förskolläraren försöker skapa 

sig en förståelse för hur flickan känner vilket återigen visar på hur förskolläraren konstruerar 

genus genom att låta flickor tala om känslor medan pojkars känslor vid flertalet situationer 

istället bekräftades genom ett konstaterande vilket illustreras i nedanstående situation: 

 

Några barn och en förskollärare sitter till bords för att inta lunchen. En pojke har nästan 

avslutat sin måltid och huttrar sig på sin stol samtidigt som han stryker sig över armarna 

och håller om sig själv. Pojken säger till förskolläraren “jag fryser!” varpå 

förskolläraren svarar “fryser du?! Du är nog lite trött, då blir man lite frusen…” och 

återgår till sin mat.  

 

Förskolläraren erbjuder inte pojken i denna situation att utveckla orsaken till sin känsla utan 

förskolläraren gav ett konstaterande på känsloreaktionen som pojken uttryckt genom att 

konstatera att han nog är trött. Förskolläraren ställer inga frågor kring varför han känner sig 

trött eller hur han mår. Detta förstärker bilden av hur förskollärare konstruerar pojkar som 

känslodistanserade och inte får samma förutsättningar och tillgång till sina känslor på samma 

sätt som flickor får. Utöver de ovan beskrivna situationerna fanns det situationer som visade på 

specifika förväntningar på flickor och hanterandet av känslor. Konstruktionen av flickor som 

känslosamma förstärks än en gång av förskollärarna vilket illustreras nedan när gråt var 

känsloreaktionen som en flicka uttryckte:  

 

Frukosten håller på att avrundas och en flicka ställer sig på sin stol när de andra barnen 

börjat avvika från bordet. Förskolläraren uttrycker att “vi sitter på stolen!” med 

bestämd röst. Flickan börjar gråta högt men ges ingen mer uppmärksamhet på ett tag. 

De två förskollärarna fortsätter duka av borden och pratar sinsemellan “Hon kan inte 

hantera att man säger åt henne.. den där fasen..”. Flickan fortsätter gråta och blir 

tillsagd vid sitt namn med bestämd ton från en av förskollärarna med följden att flickan 

successivt slutar gråta.  

 

Utifrån förskollärarnas samtal om flickan speglas en föreställning om att flickan borde klara av 

att hantera vissa situationer och känslor, och detta var en av dem. Gråt var inte en accepterad 

känsloreaktion på tillsägelsen. Förskolläraren konstruerar om igen flickor som känslosamma 

och därmed som förberedda på att möta, hantera och uttrycka känslor, gärna på ett korrekt sätt. 

Att flickor ska klara av att hantera sina känslor blir en del i konstruktionen av genus, detta i och 

med att flickor som erbjuds att samtala om känslor också ges en större möjlighet att klara av att 

hantera sina känslor. I och med att förskollärarna uppmuntrar flickor att samtala och uttrycka 

olika känslor får de också ett större känslomässigt omfång än pojkar.  
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6 Diskussion  
Diskussionen inleds med en metoddiskussion, därefter följer en resultatdiskussion vilken även 

inkluderar implikationer för yrkesuppdraget samt förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Studien utgick från observation som datainsamlingsmetod i vilken jag pendlade mellan att vara 

deltagande och icke deltagande observatör i olika grad. För att få en djupare förståelse för det 

studerade skulle en kombination av någon ytterligare datainsamlingsteknik kunnat vara 

lämpligt, exempelvis intervju. Det hade kunnat bidra till en bredare och mer fullständig bild av 

det studerade (Denscombe, 2000).  Det ansågs dock inte önskvärt att intervjua förskollärarna 

på grund av risken att de förmedlar vad de tror att jag som forskare vill höra. I enlighet med 

Bryman (2011) genomfördes en öppen observation vilket innebar att de deltagande fick 

information om varför jag var där och vad jag skulle studera. Förskolan är en institution som 

räknas till kategorin “sluten miljö” och i denna typ av miljöer är det svårt att inta en dold roll. 

En ny, främmande persons närvaro passerar inte människorna som befinner sig i den sluta 

miljön obemärkt samt att det finns olika former av regler för att få befinna sig i en 

förskoleverksamhet. Med stor sannolikhet påverkar informationen om studiens syfte och vad 

som ska studeras de medverkande och hur de kom att handla, vilket blir nackdelen med öppen 

observation. Under rutinsituationer som måltider intogs en icke-deltagande roll vilket innebar 

att jag placerade mig någonstans mellan de två matborden för att kunna få en bra överblick över 

vad som sades och skedde. Under denna typ av situationer var det något mer märkbart att de 

vuxna påverkades av min närvaro. Detta stämmer överens med det Fangen (2005) betonar om 

att inta en ren observatörsroll, att det genererar en större forskareffekt. Det infann sig dock 

ingen upplevelse av att barnen påverkades märkbart av min närvaro.  

 

Att bibehålla den naturliga miljön betonar Denscombe (2000) som den huvudsakliga 

prioriteringen vid deltagande observation vilket även var min intention och önskan. En forskare 

med mer erfarenhet av metoden hanterar med stor säkerhet kombinationen av att observera, 

memorera och notera på ett sätt som inte påverkar de observerade i samma grad. På grund av 

bristen av erfarenhet använde jag mig som tidigare nämnt lösa blad med kolumner för att 

underlätta hanteringen av det som observerades, detta innebar att det var svårt att dölja 

materialet jag behövde för att anteckna samt svårt att anteckna dolt utan att lämna situationen 

helt. De gånger jag valde att anteckna i direkt anslutning till något som observerades kunde 

därmed de observerade lägga märke till att jag antecknade vilket säkert medförde en viss 

påverkan på deras kommande ageranden. Systemet som jag använde mig för att notera 

fältanteckningarna syftade till att studera pojkar och flickor som grupp och inte på individnivå. 

Detta medförde svårigheter gällande avgörandet ifall det var ett och samma barn som ofta 

visade känslor och känsloreaktioner och följaktligen bemöttes eller inte av förskollärare. Trots 

detta uppmärksammades det att det fanns vissa barn som var mer uttrycksfulla i sina känslor än 

andra och att förskollärarna inte bara gjorde skillnad mellan kön utan även individ. Analysen 
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av materialet från observationerna behandlades genom Rennstam och Wästerfors (2015) 

arbetssätt gällande analys av kvalitativ data, vilket innefattade sortering, reducering och att 

argumentera. Analysmetoden lämpade sig eftersom den medförde en överskådlighet och 

hanterbarhet av det insamlade materialet.  

 

Denscombe (2000) betonar att det i kvalitativa studier är svårt att uppnå fullständig 

tillförlitlighet, i den meningen att samma resultat skulle uppnås om studien utfördes av en annan 

person. Detta på grund av forskarens “jag”, alltså forskarens närvaro som påverkansfaktor samt 

den egna tolkningen av vad som sker. Även användningen av fältanteckningar menar 

Denscombe leder till en brist på verifierbara data, eftersom de endast är antecknade och 

baserade på forskarens minne av händelserna. För att kunna skapa största möjliga tillförlitlighet 

har det tydligt beskrivits hur arbetet genomförts; urvalet, valet av metod, tillvägagångssättet för 

att samla in data och bearbetningen av det. Samt noterat och uppmärksammat min egen roll och 

påverkan på studien. Detta möjliggör för någon annan att upprepa studien så likt som möjligt 

vilket bidrar till studiens validitet. Under studien har en transparens försökt upprätthållas 

genomgående för att öka dennes pålitlighet. Det finns en medvetenhet om att en omedveten 

påverkan kan ha haft inverkan på studiens resultat även om ambitionen varit att påverka så lite 

som möjligt.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att studera vilka känslor barn gav uttryck för i förskolan och hur 

förskollärare konstruerar genus utifrån deras bemötande av barns sätt att uttrycka känslor. För 

att söka svar på detta undersöktes vilken typ av känslor flickor respektive pojkar uttryckte samt 

försökt till att finna skillnader och likheter i förskollärares sätt att bemöta flickors respektive 

pojkars sätt att uttrycka känslor.   

 

6.2.1 Språkets roll i förskollärares konstruktion av genus 

Resultatet visar att det finns skillnader i hur förskollärarna konstruerar genus utifrån hur de 

bemöter barns känslor och känsloreaktioner, det vill säga vilka egenskaper en flicka respektive 

pojke tillskrivs beroende på biologiskt kön. Detta blev framförallt synligt när förskollärarna i 

bemötandet av barns känsloreaktioner konstruerade flickor som passiva, beroende och 

känslosamma medan pojkar konstruerades som aktiva, oberoende och känslodistanserade. I 

likhet med Dahlberg et al. (2014) blir det synligt att språkets roll blir en ram för vad som är 

möjligt att tänka om något. Förskollärarnas användning av det verbala språket när de bemötte 

flickors och pojkars känsloreaktioner visade sig ha en stor påverkan i konstruktionen av genus 

där förskollärarnas föreställningar om vad som anses maskulint respektive feminint förmedlas 

löpande mellan förskollärare och barn. Dessa föreställningar skapar vidare begränsningar för 

hur pojkar och flickor kan vara och agera. I likhet med Berger och Luckmann (1966) synliggörs 

det därmed i studien att den kommunikation som sker mellan förskollärarna och barnen 

reproducerar könsmönster som finns i samhället. Detta blev särskilt synligt när förskollärarna 

till exempel konstruerade pojkar som känslodistanserade. Pojkarna bemöttes genom att deras 

sätt att uttrycka känslor blev ifrågasatt och konstaterande medan flickorna bemöttes med 

uppmuntran till att kommunicera och utveckla sina känslor, både för att skapa förståelse för de 
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inblandade i exempelvis en konflikt eller för att förskolläraren ville skapa sig en förståelse för 

hur flickor kände. Det innebär att förskollärarna inte ger pojkar samma förutsättningar och 

tillgång till sina känslor på samma sätt som flickor får. Detta kan spegla att förskollärarna har 

könsstereotypa föreställningar av hur flickor och pojkar ska hantera känslor vilket kan tolkas 

som att bemötandet av barns sätt att uttrycka känslor sker genom invanda mönster och 

oreflekterat från förskollärarna, detta i likhet med Wedin (2014) som betonar att okunskap inom 

genus och jämställdhetsområdet bidrar till svårigheter att upptäcka de könsmönster som 

reproduceras i förskolans verksamhet. I likhet med Allwood och Erikson (2017) tolkar jag detta 

som att förskollärarna bekräftar de normer som finns i samhället vilket avspeglas i hur de väljer 

att kommunicera med flickor och pojkar. Detta får en väsentlig roll för de sociala 

konstruktionerna i förskolans verksamhet då det är genom dessa barn skapar sig en bild av vad 

som är normalt och onormalt. I relation till detta synliggör resultatet att traditionella könsroller 

vid flertalet tillfällen reproduceras av förskollärarna, och detta främst genom föreställningar om 

hur pojkar och flickor ska agera och vara. Detta bland annat när förskollärare genom både verbal 

och kroppslig kommunikation bemöter pojkars högljudda uttryck för glädje genom att omfamna 

och skratta med dem. Pojkarnas egenskaper accepteras av förskollärarna och ses som naturliga. 

Däremot begränsar förskollärarna vid flertalet tillfällen pojkars möjligheter att uttrycka, samtala 

och hantera sina känslor. Detta genom att bland annat inte uppmärksamma vissa känslor som 

uttrycks av pojkar eller låta dem hantera dem på egen hand, detta till skillnad mot hur flickors 

konstrueras av förskollärarna genom att tillskrivas egenskaper som känsliga, mjuka och mer 

benägna att känna känslor överlag. Resultatet visar således i likhet med Olofsson (2007) att 

förskollärare, via sina föreställningar om kön, konstruerar genus genom skilda förväntningar 

och tillskrivna egenskaper på flickor respektive pojkar. 

 

6.2.2 Specifika förväntningar på flickor i förskollärares konstruktion av genus  

Resultatet visar att förskollärarna uttryckte specifika förväntningar på flickor i relation till deras 

känsloreaktioner. Detta blev framförallt synligt när förskollärarna konstruerade flickor som 

känslosamma då de dels uppmuntrades att prata om känslor på ett annat sätt än pojkar samt att 

de förväntades hantera sina känslor på ett speciellt, önskvärt sätt. Förskollärarna förväntade sig 

att flickor skulle hantera sina känslor på ett mer utvecklat sätt och välja “rätt” typ av 

känsloreaktion som svar på förskollärarnas bemötanden. Denna typ av förväntningar 

synliggjordes bland annat vid en matsituation då en flicka utförde en handling som inte 

accepterades eller ansågs lämplig av förskolläraren. Detta medförde en tillsägelse från 

förskolläraren som flickan svarade på genom att gråta högt vilket medvetet ignorerades av 

förskolläraren som istället valde att samtala med en annan förskollärare om flickans sätt att 

hantera tillsägelsen, ett konstaterande gällande att flickan inte kunde hantera att bli tillsagd. 

Förskolläraren hade specifika förväntningar på hur flickan skulle agera efter tillsägelsen och 

flickans känsloreaktion uppfyllde inte dessa. Detta går emot Brodin och Hylanders (2002) sätt 

att betrakta uttryckta känslor där de menar att en känsla aldrig kan vara befogad eller obefogad, 

utan att den endast existerar. Förskollärarnas bemötanden speglar att flickors sätt att agera och 

vara är beroende av de sociala och kulturella strukturer som finns i vårt samhälle, en tanke om 

att det finns ett ”rätt” sätt att vara flicka. Resultatet visar även att flickor sällan motsatte sig 

förskollärarnas korrigeringar och tillsägelser som de fick ta emot, istället infann sig en 

acceptans hos flickorna. Detta synliggjordes bland annat när två flickor uttryckte 
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känsloreaktionen otålighet när de i slutet av en matsituation började röra sig bort från matbordet 

i snurrande rörelser och direkt fick en tillsägelse från en av förskollärarna. Flickorna anslöt sig 

till bordet efter ett försök till att förklara orsaken till sitt agerande men som inte accepterades 

av förskolläraren. Vad detta skulle kunna bero på är något som vore värdefullt att fundera över, 

finns den en chans att flickorna konstruerats på ett visst sätt under så pass lång tid att de är 

medvetna om att de inte agerar enligt förväntningar och därmed inte motsätter sig. Tallberg 

Broman (2002) har betonat att personal i förskolan ofta inte ser de ojämställda mönster som 

finns i verksamheterna på grund av att de är så pass vana vid dem, resultatet av studien skulle 

kunna visa på att även barn i förskolan, speciellt flickor, är så pass inkörda i könsstereotypa 

tankemönster att de inte motsätter sig dem.  

 

6.2.3 Förskolans roll i genus – och jämställdhetsarbete 

I anslutning till observationerna betonade förskollärarna, i likhet med Brodin och Hyllander 

(2002), att alla barn är individer och vill bli bemötta på olika sätt när de till exempel uttrycker 

gråt och är ledsna. Vissa barn är lättare att förstå och uttrycker sina känslor väl medan andra 

väljer att hålla tillbaka och bearbetar det som känns på egen hand, vilket i sig speglar de olika 

normer som finns i samhället som redan varit med och format barnen och som förskollärarna 

sedan reproducerar i deras bemötande av flickor och pojkars känslor och känsloreaktioner. 

Resultatet av studien visar i likhet med Eidevald (2011) att förskollärare och övriga verksamma 

i förskolan bidrar till pojkars och flickors identitetsskapande, genom sitt förhållningssätt är de 

ständigt med och konstruerar vad barn är och borde vara. Slutligen vill jag instämma med 

tidigare studier som gjorts, där man funnit att många förskolor snarare förstärker än motverkar 

stereotypa könsroller, vilken även denna studies resultat pekar mot. Läroplan för förskolan 

(Skolverket, 2016) betonar att vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar, samt de förväntningar 

som ställs på dem är med och formar barnens uppfattningar om vad som anses kvinnligt och 

manligt. Genomförandet av studien har tydliggjort att om förskollärare väljer att förhålla sig till 

flickor och pojkar på olika sätt, så kommer de också bli olika. Sättet förskollärare väljer att 

bemöta pojkar och flickor medför möjligheter för olika sätt att vara på som pojke eller flicka 

(Eidevald, 2011). Läroplan för förskolan fastslår även att flickor och pojkar ska ha samma 

möjligheter i förskolan att pröva och utveckla förmågor. Att uttrycka, prata om och hantera sina 

känslor är en av alla dessa förmågor vilket barnen inte ges möjlighet att pröva och utveckla om 

de korrigeras och tillrättavisas utifrån de sociala konstruktioner som skapas i förskolans 

verksamhet. 

 

6.3 Implikationer för yrkesuppdraget  

Efter arbetet med denna studie har jag fått en djupare insikt i de olika faktorer som är med och 

påverkar konstruktionen av genus. I dagligt tal blir det genuspedagogiska arbetet ofta beskrivet 

genom de olika miljöerna och materialen man väljer att erbjuda barnen i förskolan (Eidevald, 

2011). Undersökningen har påvisat de små detaljerna som påverkar och är med i konstruktionen 

av genus samt vilken tyngd dessa kan ha i pojkars och flickors uppfattningar om dem själva. 

Jämställdhetsarbetet i förskolan är inte enkelt och bör aldrig betraktas som färdigt. Wedin 

(2014) betonar tålamod, kunskap och en långsiktighet när man arbetar med genus och 

jämställdhet vilket jag än en gång fått bevisat för mig genom studien. I yrkesuppdraget ska 
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samtliga verksamma i förskolan systematiskt dokumentera, utvärdera och analysera 

jämställdhetsarbetet för att synliggöra och kunna förändra jämställdhetsarbetet i riktning mot 

läroplansmålen (Skolverket, 2016). Som förskollärare påverkar jag barnet jag möter i 

verksamheten på olika sätt, jag är med och bidrar till barnets uppfattning om den själv och 

identitetsskapande. De barn jag möter i förskolan ska inte uppleva att deras kön begränsar dem 

i hur de ska vara, eller att mitt bemötande skiljer sig åt beroende på om de är pojke eller flicka. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie är av mindre karaktär med endast ett fåtal observationstillfällen vilket bidrar till 

det endast är ett axplock av förskollärare och barn som studerats. I en fortsatt forskning skulle 

en bredare undersökning kunna vara aktuell för att få en bredare syn på ämnet alternativt 

analysera liknande frågor på individnivå. En annan studie som kan vara intressant är att fånga 

barnets perspektiv på ämnet känslor. Undersöka hur de känner när de uttrycker känslor i 

förskolan, vilken upplevelse barnet får grundat på det bemötandet förskollärare ger dem och 

hur de upplever att förskollärare möter deras känslor och känsloreaktioner i förskolan.
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