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” It's a difficult balance, sometimes you don’t know at all to do it” 

A qualitative study of educators' treatment of girls and boys in preschool.        Antal sidor: 36 

______________________________________________________________________ 

Enligt (Skolverket, 2016) har alla som verkar inom förskolan ett ansvar att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Syftet med studien är att visa på hur pedagogers bemötande av 

flickor respektive pojkar kan se ut i förskolan. Därmed görs ett försök att bidra till ökad kunskap 

kring hur genus kan göras i förskolan. Syftet uppnås med hjälp av följande frågeställningar: Hur 

ser personalens bemötande av flickor respektive pojkar ut på den observerade förskolan? Vilka 

skillnader blir tydliga i bemötandet av flickor respektive pojkar? I studien används ett 

poststrukturellt perspektiv som ser på språket som en grund som bildar sociala strukturer som styr 

hur vi ser på oss själva, hur andra ser på oss samt hur vi agerar i olika situationer (Davies, 2003). 

Skapandet av kön och genus baseras på performativitet vilket betyder att vi inte är man eller 

kvinna, vi konstruerar vad begreppet man och kvinna innebär (Butler, 2007). Studien är kvalitativ 

och datainsamlingen har skett genom observationer på en förskola.  

Resultatet av studien visar följande: (1) pedagogerna använder olika metoder för att påkalla 

barnens uppmärksamhet, (2) pedagogerna försöker se och bekräfta alla barn, (3) pedagogerna 

ställer olika typer av frågor till barnen samt (4) att pedagogerna upplever en osäkerhet kring hur 

de ska bemöta barnen för att motverka stereotypa könsnormer men samtidigt respektera deras fria 

val. 
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1. Inledning 

Jag minns en specifik situation från min tid på förskolan, någonting som innebar en enorm 

besvikelse varje dag vi gick ut på gården. Jag fick aldrig ha den där cykeln som var så rolig 

att köra, cykeln som hade en ratt och som kändes som en riktig bil. Det var alltid pojkarna 

som hade den och hade jag tur kanske den var ledig i slutet av dagen när alla barn gått hem. 

Jag ifrågasatte aldrig varför inte jag eller någon annan av flickorna fick ha cykeln, utan 

accepterade helt enkelt det faktum att pojkarna alltid hade den. Det var en annan tid då och 

det bör ju ha förändrats på 20 år, ändå vittnar mina egna erfarenheter från dagens förskola 

om att situationer som dessa fortfarande förekommer.  

 

Förskolans läroplan uttrycker följande angående arbetet för jämställdhet mellan könen; 

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

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

och manligt. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.  

(Skolverket, 2016, s. 5). 

 

Enligt Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:567) ska all utbildning inom 

skolväsendet motverka diskriminering samt främja lika rättigheter oavsett kön. 

Detta innebär att det ingår i förskolans uppdrag att motverka traditionella könsroller och 

könsmönster samt garantera samma möjligheter till samtliga barn som vistas där.  

 

År 2003 ansåg regeringen att jämställdhetsarbetet i förskolan gick alldeles för långsamt 

och därför tillsattes Delegationen för jämställdhet i förskolan (Eidevald, 2011). 

Delegationen (SOU 2006:75) bekräftade att förskolan hade svårt att leva upp till uppdraget 

att motverka traditionella könsmönster och att erbjuda flickor och pojkar möjligheten att 

utvecklas på lika villkor. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska förskolan 

ansvara för att ge flickor och pojkar lika stort inflytande och utrymme i verksamheten, 

samt motverka traditionella könsroller. Ett hinder för detta kan enligt SOU (2006:75) vara 

de förväntningar som personalen i förskolan har på respektive kön. Flickor förväntas vara 

tysta, lugna och följa de regler som finns och pojkar förväntas vara högljudda bråkstakar. 

Skillnaderna i förväntningarna från pedagogerna påverkar barnens uppfattningar om vad 

som är typiskt för pojkar och flickor. Månsson (2000) beskriver att stereotypa 

könsmönster- och roller förekommer i förskolan och att dessa förstärks av personalen. 
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Enligt Dobbs, Arnold och Doctoroff (2007) får pojkar mer uppmärksamhet från sina 

pedagoger än vad flickor får och detta är även en slutsats Eidevald (2009) drar i sin studie 

där pojkarna ges större talutrymme och fler möjligheter till deltagande.  

 

Butler (2007) och SOU (2006:75) beskriver genus som en kulturell tolkning av kön. Butler 

(2007) framhåller att genus är konstruerat av samhällsdominerande normer som styr vad 

som uppfattas som typiskt kvinnligt och manligt. Normer kan beskrivas som oskrivna 

regler. På 1990-talet kom olika studier gjorda i förskolan fram till att pedagogerna var med 

och formade könsordningen (Eidevald, 2009). Detta innebar att regler tillämpades på olika 

sätt för flickor och pojkar. Genuspedagogiken växte fram i takt med att regeringen 

efterfrågade en förändring i förskolan (Eidevald, 2011). Jämställdhet mellan könen fick i 

och med skollagens ändring 1995 en mer påtaglig roll i förskolan. 

 

”Ska alla behandlas lika eller kan vi vara jämställda i våra olikheter som kvinnor och män?” 

(Eidevald, 2011, s. 51). Ett citat och en fråga som Eidevald (2011) reflekterar över och 

som han vidare ställer i kontrast till förskolans läroplan och menar att det inte räcker med 

tydliga formuleringar då könsföreställningar är så djupt rotade i den svenska förskolan.  

 

För att återkoppla till Delegationen för jämställdhet så har ett individperspektiv fått ett 

starkt fäste inom förskolan (SOU 2006:75). Även om många pedagoger ser barnen som 

individer så menar Delegationen för jämställdhet att detta automatiskt inte betyder att 

barnen behandlas rättvist och likvärdigt, även om många pedagoger tror det. SOU 

(2006:75) nämner vidare att pedagogers bemötande av barnen i förskolan är den viktigaste 

aspekten för att påverka barns aktiva deltagande. Studien ämnar bidra till kunskaper om 

hur pedagoger i förskolan kan bemöta flickor och pojkar och därmed görs ett försök till att 

bidra till ökad förståelse för hur pedagoger, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, bemöter 

flickor och pojkar i förskolan.  
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2. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur pedagoger i förskolan kan bemöta flickor och pojkar 

med utgångspunkt i läroplanens intentioner om att alla barn, oavsett kön, ska ges lika stort 

utrymme i förskolan.  

 

2.1 Frågeställningar 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

• Hur ser pedagogernas bemötande av flickor respektive pojkar ut på den 

observerade förskolan? 

• Vilka skillnader blir tydliga i bemötandet av flickor respektive pojkar? 
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3. Bakgrund 

I bakgrundavsnittet redogörs betydelsefulla begrepp för studien. Vidare behandlas tidigare 

forskning och styrdokument som är relevanta för studiens syfte. Dessutom beskrivs 

studiens teoretiska utgångspunkt.  

 

3.1 Centrala begrepp  

Normer kan beskrivas som oskrivna regler (Butler, 2007). Heterosexuell norm är ett 

exempel på en norm som Eidevald (2009) tar upp i sin avhandling. Eidevald beskriver den 

heterosexuella normen som att det finns två kön och att fortplantning mellan dessa två 

könen är biologiskt förankrat i våra kroppar och kommer därför alltid spela en viktig roll i 

vår identitet.  

 

Benämningen kön använder Skolinspektionen (2017) för att beskriva det biologiska könet, 

alltså könet vi föds med.  

 

Skolinspektionen (2017) särskiljer kön och genus som det biologiska och det sociala könet. 

Genus kan ses som en kulturell tolkningen av kön, alltså att genus är kulturellt konstruerat 

(SOU 2006:75; Butler, 2007; Hellman, 2007; Emilson & Johansson, 2013). Butler (2007) 

framhåller att om genus är något konstruerat så är det även något som går att konstruera 

om. Enligt Dolk (2013) etablerades begreppet genus först på 1990-talet. Vidare framhåller 

hon att även om begreppet fick sin innebörd så sent som på 1990-talet har diskussioner om 

könsroller existerat i förskolans verksamhet ända sedan Alva Myrdal år 1936 ansåg att 

pedagoger inte bör göra skillnad på vilka leksaker som ska erbjudas till pojkar och flickor. 

I barnstugeutredningen (SOU 1972:26) som kom år 1968 slogs det fast att förskolans, som 

då kallades barnkammarens, uppgift är att ge stöd till pojkar och flickor i att inte begränsas 

av det som traditionellt anses som kvinnligt och manligt. År 1987 kom det pedagogiska 

programmet för förskolan (Socialstyrelsen, 1987). Där betonades vikten av att förskolan 

aktivt ska medverka till att barnen tillägnar sig kunskaper och värderingar som stöder 

riktlinjerna för jämställdhet samt att förskolan ska verka för alla människors lika värde. 

På 1990-talet kom olika studier fram till att lärarna i förskolan var med och formade 

könsordningen, dessa outtalade regler tillämpades på olika sätt för pojkar och flickor 

(Eidevald, 2009). Då kallades dessa outtalade regler för den ”dolda läroplanen”. En 

anledning till att genuspedagogiken fick ögon på sig under 1990-talet kan ha varit via de 



 
 

5 

jämställdhetsprojekt som gjordes i förskolan, till exempel jämställdhetsprojektet i 

Gävleborgs län 1996 (Eidevald, 2009), som redogjorts för under punkten 3.1.1.  

 

Begreppet könsroll innebär de roller som flickor och pojkar samt kvinnor och män blir 

tilldelade genom de förutfattade meningar om olikheter mellan könen som existerar 

(Skolinspektionen, 2017). 

 

Könsmönster innehåller de förväntade skillnaderna som finns mellan pojkars och flickors 

samt mäns och kvinnors agerande, dessa skillnader baseras på deras könstillhörighet 

(Skolinspektionen, 2017).  

 

Jämställdhet handlar om att män och kvinnor ska ha samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter (Vetenskapsrådet, 2017). För att arbetet i förskolan ska vara i enlighet med 

jämställdhetsuppdraget så krävs det att personalen har ett professionellt förhållningssätt 

som tar sin utgångspunkt i forskning.  

 

 

3.2 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer tidigare forskningsstudier samt relevanta styrdokument att 

presenteras med koppling till studiens syfte. Avsnittet är uppdelat i 3.2.1 Pedagogernas 

bemötande av barn i förskolan, 3.2.2 Könsneutraliseringspedagogik och kompensatorisk 

pedagogik samt 3.2.3 Styrdokumentens otydlighet kring genus- och jämställdhetsarbete. 

 

 

3.2.1 Pedagogernas bemötande av barn i förskolan 
 

Tidigare forskning identifierar olika synsätt på genus i förskolans kontext. En åsikt som 

delas av forskare är att dessa synsätt både påverkar och påverkas av de deltagandes 

föreställningar om vad genus är (SOU 2006:75; Eidevald, 2009; Ärlemalm-Hagsér & 

Pramling Samuelssons, 2009; Emilson, Folkesson & Moqvist-Lindberg, 2016).  

Forskning visar att pedagoger har olika könsrelaterade förväntningar på barnen och att 

detta sedan påverkar hur deras bemötande av barnen ser ut (Månsson, 2000; SOU 2006:75; 

Eidevald, 2009; Ärlemalm-Hagsér & Pramling-Samuelsson, 2009; Odenbring, 2010; 

Eidevald, 2011; Emilson & Johansson, 2013). Delegationen för jämställdhet (SOU 
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2006:75) beskriver att det i deras studie finns en eller flera flickor på varje avdelning som 

personalen ofta vänder sig till när de behöver hjälp med något på förskolan. Flickorna var 

i dessa situationer märkbart nöjda med sina positioner. SOU (2006:75) slår därför fast att 

de skilda förväntningar som pedagoger har påverkar barnens egna uppfattningar om vad 

som är typiskt för pojkar respektive flickor. De menar att barn snabbt lär sig vad det innebär 

att vara en flicka och vad det innebär att vara en pojke. Dessa tankar delas med det 

poststrukturella perspektivet (Hertz & Johansson, 2013) som studien utgår från, där normer 

formar, begränsar och styr hur vi ser på oss själva, hur vi ser på andra samt hur vi agerar i 

olika situationer (Davies, 2003). SOU (2006:75) beskriver att barnen själva är engagerade 

i att försöka upprätthålla och befästa gränserna för vad som är acceptabelt för varje kön. 

De beskriver vidare att deltagande pedagoger från en av förskolorna som ingick i deras 

studie framhöll att det överlag var pojkarnas intressen som styrde verksamheten. Månsson 

(2000) menar att de vuxnas bemötande är den viktigaste aspekten för hur barns aktiva 

deltagande i förskolan påverkas. Resultatet av hennes studie visar att pojkarna får mer 

bekräftelse och respons av pedagogerna än flickorna. Eidevald (2009) kom i sin studie 

fram till att flickor och pojkar bemöts på olika sätt av vuxna i förskolan, något som även 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling-Samuelsson (2009) samt Haavind (1992) instämmer i. I 

Hellmans (2010) studie framkommer det att normer och vad som anses vara normalt skapas 

och omskapas hela tiden i förskolan. Hellman (2010) menar vidare att förväntningarna som 

placeras på vardera kön skiljer sig åt. Till exempel anses typiskt ”pojkaktiga” beteenden 

vara synonymt med att vara stark och kraftfull. Detta kan enligt Hellman (2010) resultera 

i konsekvenser för det som anses vara feminint i frågan om makt då pojkar räknas vara i 

position av dominans. När flickorna i hennes studie försökte inta en mer dominant position 

blev de bemötta med ignorans och oförståelse av de vuxna samtidigt som pojkarna i samma 

situation blev bekräftade. Hellman menar att här speglas tydligt normernas makt i de 

aktuella pedagogernas handlande, flickor som agerar maskulint läggs ingen 

uppmärksamhet på. 

 

Sandberg och Pramling Samuelsson (2005) visar att bemötandet av barnen utifrån ett 

genus- och jämställdhetsperspektiv skiljdes åt mellan kvinnliga och manliga pedagoger i 

förskolan. Författarna fann att de manliga förskollärarna tenderade att leka mer kraftfullt 

med barnen och i många fall inleda kompisrelationer med pojkarna, medan de kvinnliga 

förskollärarna helst lekte lugna lekar. De manliga deltagarna tolkade de kvinnliga 

förskollärarnas önskan om lugna lekar som att de sätter ett värde på just det lugna samt att 
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det går att koppla ihop med att de är just kvinnor. Även Odenbring (2010) drar slutsatsen 

av sin studie att en del manliga pedagoger tenderar att skapa vänskapsband mellan dem 

själva och pojkarna samt att de använder olika typer av verbala markeringar för att 

konstruera en påtaglig maskulinitet. Odenbring (2010) kom vidare fram till att de manliga 

pedagogerna i hennes studie hade en benägenhet att i högre grad skoja på flickornas 

bekostnad än på pojkarnas. Det finns forskare som framhåller vikten av manliga pedagoger 

för jämställdhetsarbetet i förskolan, bland annat Piburn (2010) som menar att en bra balans 

mellan manliga och kvinnliga pedagoger stödjer arbetet med genus- och 

jämställdhetsarbetet i förskolan samt hjälper flickor och pojkar att undvika stereotypa 

antaganden om kön. En slutsats Edström (2009) drar av sin studie är att den stora andel 

kvinnliga pedagoger som arbetar i förskolan både kan vara en lösning på problemet med 

könsstereotypiska normer samtidigt som de också kan vara en del av problemet. Hon menar 

att det finns ett behov av fler män i förskolan.  

 

Sandström, Stier och Sandberg (2013) drar av sin studie slutsatsen att pedagogernas 

bemötande av flickor respektive pojkar sker okritiskt utan att de ser vilka konsekvenser 

som uppstår. Eftersom bildandet av könsidentiteter börjar tidigt i livet menar författarna 

att förskolan spelar en viktig roll i resultatet av denna process. De menar vidare att 

förskolan gör det möjligt för barnen att från en tidig ålder skapa sin könsidentitet i samspel 

med andra barn och vuxna.  

 

1996 startades ett stort jämställdhetsprojekt i Gävleborgs län där bland annat förskolan 

Björntomten deltog (Svaleryd, 2002). Svaleryd som då arbetade på Björntomten ansåg 

innan projektets start att jämställdhet inte var något problem i förskolan utan att pojkar och 

flickor behandlades lika. Genom observationer och videofilmer från jämställdhetsprojektet 

insåg hon att så inte var fallet. Svaleryd (2002) framhåller därmed betydelsen av att granska 

och bli medveten om hur de egna värderingarna påverkar verksamheten i förskolan.  

 

Gillberg (2009) framhåller i sin studie betydelsen av att samtliga som verkar inom 

förskolan bör vara medvetna om vad jämställdhet kan innebära. Hon menar vidare att ju 

mer kunskap arbetslaget har inom jämställdhetsarbete, desto mer ökar möjligheten för att 

se och förstå vad jämställdhet innebär för den egna praktiken. Gillberg (2009) beskriver 

vidare att upptäckten av teorier om genus och kön har hjälpt vissa pedagoger att 

problematisera sina egna handlingsmöjligheter och sin egen position. Enligt Karlson 
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(2003) saknar pedagogerna i hennes studie en gemensam hållning kring könsrelaterade 

frågor då de inte diskuterat och problematiserat sina egna handlingar. Detta leder därmed 

till att pedagogerna inte utmanar gränsupprätthållande förhållningssätt, eller för den delen 

ökar kunskapen inom jämställdhetsarbete i arbetslaget. Gillberg (2009) beskriver att 

förutsättningarna för meningsfulla handlingar och diskussioner borde stå i fokus för den 

pedagogiska verksamheten och menar att arbetsgivarens brist på resurser såsom personal- 

och tidsbrist kan utgöra ett hinder för förskolans jämställdhetsarbete. Eidevald (2011) 

menar att om pedagogerna saknar kunskap och medvetenhet kring om det är så att de 

bemöter pojkar och flickor som varandras motsatser riskerar de att inte heller se att de är 

med och bildar den könsbundna normen.  

 

 

3.2.2 Könsneutraliseringspedagogik och kompensatorisk pedagogik 
 

Det finns två sätt att arbeta med genus- och jämställdhetsarbete i förskolan som fått stor 

uppmärksamhet i forskning och praktik och dessa är en könsneutraliseringspedagogik samt 

en kompensatorisk pedagogik (Eidevald, 2011). Könsneutraliseringspedagogik innebär 

bland annat att pedagogerna byter ut karaktärer i barnböcker, till exempel att det är prinsen 

istället för prinsessan som ska räddas från draken eller att pappa är hemma med barnen 

medan mamma går till jobbet. Den kompensatoriska pedagogiken har enligt Eidevald 

(2011) till skillnad mot den könsneutraliserade pedagogiken utformats för att träna flickor 

och pojkar i egenskaper som är typiska för det motsatta könet och som de förväntas sakna. 

Pojkar tränas i turtagning och att visa hänsyn medan flickorna tränas att stå upp för sig 

själva och leka mer fysiskt. I den kompensatoriska pedagogiken arbetar man ofta med 

separata flick- och pojkgrupper (Eidevald, 2011). En slutsats som både Eidevald (2009) 

och Dolk (2013) kom fram till var att förskolorna i deras studier glider mellan att sträva 

efter könsneutralitet samtidigt som flickor och pojkar tränas på olika saker. 

  

3.2.3 Styrdokumentens otydlighet kring genus- och jämställdhetsarbete 
 

Eidevald (2009) framhåller att även om formuleringar i skollagen och läroplanen finns så 

menar han att verksamheter i förskolan istället för att motverka traditionella könsroller 

förstärker dessa, framför allt på grund av föreställningar om hur pojkar och flickor borde 

vara. Han menar att det inte räcker med tydliga formuleringar i läroplanen för att alla barn 
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ska erbjudas samma möjligheter eftersom könsnormer är så djupt rotade i den svenska 

förskolan. Han hävdar att läroplanen någonstans bör ge anvisningar om exakt hur arbetet 

med jämställdhet och arbetet med att motverka stereotypa könsmönster bör genomföras 

även om läroplanen inte är detaljstyrd utan målstyrd. Pedagogernas bekymmer med att 

tolka de olika värden som anges i läroplanen beskrivs också av Emilson, Folkesson och 

Moqvist-Lindberg (2016). Pedagogerna som intervjuades i deras studie hade svårt att föra 

samman uppdraget att motverka stereotypa könsmönster med att respektera och uppmuntra 

barnens intressen. Detta upplevdes som en konflikt mellan barnens eget inflytande och de 

demokratiska värderingarna för jämställdhet. Eidevald (2009) menar att hade lätt att prata 

om jämställdhet i generella termer och uttryckte att det handlar om alla barn ska ges samma 

möjligheter. Till exempel att förskolan ska ge flickor och pojkar samma möjligheter utan 

begränsningar som koppas till könet. Han upplever att pedagoger har svårare att beskriva 

hur de konkret kan arbeta för att nå jämställdhet i sin egen verksamhet. Eidevald (2009) 

liksom Delegationen för jämställdhet (SOU 2006:75) drar slutsatsen att förskolor inte lever 

upp till läroplanens mål om att alla barn ska ges samma rättigheter där könet inte ska stå 

som en avgörande faktor för vilka möjligheter och positioner som erbjuds. 

 

 

3.3 Teoretiskt perspektiv 

I följande stycke redogörs studiens teoretiska perspektiv som är poststrukturellt perspektiv 

samt begreppet performativitet som är ett nyckelbegrepp inom det poststrukturella 

perspektivet.  

 

 

3.3.1 Ett poststrukturellt perspektiv 
 

Inom det poststrukturella perspektivet ses strukturer och normer i den sociala världen som 

starka (Davies, 2003). Strukturerna formar, begränsar och styr hur vi ser på oss själva, hur 

vi ser på andra och hur vi agerar i olika situationer. Vad vi anser det innebär att vara kvinna 

och man får enligt det poststrukturella perspektivet därmed konsekvenser för oss 

människor eftersom ”verkligheten” alltid är styrd av vår förståelse av den (Hertz & 

Johansson, 2013). Hur pedagogerna bemöter barnen i förskolan har betydelse för vad barn 

kan göra, hur de kan vara och vad de kan bli i olika situationer. Om pedagogerna 

exempelvis uppfattar ett barn som bråkigt kommer det, enligt det postkulturella 
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perspektivet, påverka hur andra på förskolan uppfattar barnet och hur barnet uppfattar sig 

själv. Detta kommer att påverka hur barnet sedan agerar (Hertz & Johansson, 2013).  

 

En betydelsefull person inom det poststrukturella perspektivet är filosofen och 

språkvetaren Judith Butler som inte gör skillnad mellan begreppen kön och genus (Hertz 

& Johansson, 2013). Butler (2007) menar att kön inte kan skiljas från diskurser. Diskurser 

innebär språkliga regler som styr hur vi kategoriserar och talar om saker. En diskurs som 

förekommer i det svenska samhället är att det finns skillnader mellan kvinnor och män 

vilket gör att de två könen kan ses på olika sätt och därmed skiljas åt. Butler (2007) menar 

att skapandet av kön och genus baseras på performativitet, vilket betyder att vi inte är man 

eller kvinna, vi konstruerar vad begreppet man och kvinna innebär genom upprepade 

performativa handlingar som är djupt färgade av samhället. Vidare följer en förklaring för 

begreppet performativitet.  

 

 

3.3.2 Performativitet 
 

Enligt Butler (2007) bygger hela könsskapandet på performativitet. Performativitet är ett 

nyckelbegrepp inom poststrukturalismen som handlar om tron på att vi människor inte 

passivt återspeglar världen utan är med och skapar den genom språket (Rosenberg, 2015). 

Till skillnad från ett konstaterande som presenterar fakta om någonting innebär 

performativitet inte sanningen utan istället omfattar det talakter där orden inte bara uttalas 

utan där orden gör någonting samtidigt (Rosenberg, 2015). Om vi återgår till exemplet från 

Hertz och Johansson (2013) som beskriver att om ett barn uppfattas som bråkigt av 

pedagogerna, så kommer pedagogernas uppfattning och sättet de pratar med barnet på att 

påverka hur andra uppfattar barnet och hur barnet uppfattar sig själv. Det är genom 

upprepade performativa talakter som pedagogernas uppfattning om barnet befästs vilket i 

sin tur påverkar hur barnet agerar (Hertz & Johansson, 2013). Talakter kan med annat ord 

beskrivas som kommunikation. Eidevald (2009) nämner att om exempelvis pojkar bemöts 

på ett sätt som gör att de ofta får sin vilja igenom, på andra barns bekostnad, bidrar det till 

hur pojkar förstås. Dessa performativa talakter bibehålls på förskolan genom upprepningar 

vilket i sin tur riskerar att ge mening till hur alla pojkar ska bemötas, inte bara pojkarna på 

förskolan. Det kan leda till en strukturering av förståelsen för vad det innebär att vara pojke.  
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Utifrån poststrukturalistiska tankar om att kön och genus konstrueras genom hur vi 

uppfattar vad en man och kvinna är och hur vi sedan befäster detta genom upprepade 

performativa talakter kopplas det ihop det med pedagogernas bemötande av barnen i 

förskolan. Pedagogernas bemötande av barn har därmed en påverkan på hur andra 

uppfattar barnet och hur barnet uppfattar sig själv. Detta påverkar sedan hur barnet agerar 

(Hertz & Johansson, 2013).  
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer metodvalen för studien att beskrivas. Metodavsnittet är 

uppbyggt på följande rubriker: 4.1 Metodval, 4.2 Datainsamlingsmetod, 4.3 Urval, 4.4 

Genomförande, 4.5 Tillförlitlighet, 4.6 Etiska ställningstaganden samt 4.7 Analysmetod. 

 

 

4.1 Metodval 

Studien är kvalitativ och ämnar bidra med kunskap kring forskningsområdet om hur genus 

kan göras i förskolan. Kvalitativa studier görs i syfte att få ett så brett datamaterial som 

möjligt (Patel & Davidsson, 2011). Patel och Davidson (2011) liksom Lalander (2015) 

hävdar att observationsmetoden är särskilt användbar när syftet är att samla information 

inom ett område som berör pedagogernas bemötanden av barnen i spontana situationer. 

Eftersom syftet med studien bland annat är beskriva hur pedagoger i förskolan kan bemöta 

flickor och pojkar så valdes observation som metod för datainsamling.  

 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har skett via observationer på en förskola under en veckas tid. Mitt 

deltagande i observationstillfällena har varit partiellt, vilket Lalander (2015) beskriver som 

att forskaren deltar i vissa aspekter, men inte i andra. Forskaren behåller på så sätt sin 

självständighet som just forskare. Ett annat sätt att förklara partiellt deltagande är att det är 

att vara mitt emellan att vara deltagande observatör och passiv observatör. Patel och 

Davidson (2011) nämner vidare att forskaren vid en observation inte är lika beroende av 

att studiedeltagarna har en tydlig minnesbild som de sedan ska delge forskaren, som 

forskaren till exempel är vid intervjuer. Då målet var att fånga spontana bemötanden som 

pedagogerna gjorde var observationsverktyget det självklara valet för min studie. 

Observationsmetoden kräver en mindre form av aktivitet och samarbete av de utvalda 

studiedeltagarna än de flesta andra tekniker. Nackdelen som brukar tas upp med 

observationsmetoden är att den är tidsödande (Patel & Davidson, 2011). Att 

observationsmetoden är tidsödande är någonting som jag fått uppleva själv under denna 

studie. 
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Vidare inleddes arbetet genom att utarbeta ett observationsschema (Bilaga 1). Vid 

utformningen av observationsschemat togs Patels och Davidsons (2011, s. 93) frågor 

gällande vad som ska synliggöras i en observation ställning till:  

• Vad ska observeras? 

• Hur ska registreringen av observationerna se ut? 

• Hur ska jag som observatör förhålla mig? 

Observationsschemat användes vid tre rutinsituationer, utöver det användes papper och 

penna samt ljudupptagning för resterande observationssituationer.  

 

 

4.2.1 Strukturerade och ostrukturerade observationer 
 

Observationer kan genomföras på olika sätt (Patel & Davidson, 2011; Franzén, 2014). De 

två vanligaste typerna av observation är strukturerade observationer och ostrukturerade 

observationer. Vid strukturerade observationer förutsätts att problemet som ska studeras är 

så väl preciserat att det i princip är givet vilka beteenden och vilka situationer som ska ingå 

i observationen (Patel & Davidson, 2011). Vanligast är att forskaren vid en strukturerad 

observation konstruerar ett observationsschema som täcker in det som ämnas granskas, det 

består enkelt av en lista på beteenden som är relevanta begrepp som använts i min studie 

och som observationsschemat är uppbyggt på. Dessa begrepp är uppmuntran, tilltal, 

tillsägelser och frågor. Observationsschemat går att hitta under Bilaga 1. Ostrukturerade 

observationer används för att inhämta så mycket information som möjligt kring ett visst 

problemområde (Patel & Davidson, 2011; Franzén, 2014). Här noteras allt som har 

relevans och som har koppling till det studien ämnar studera, detta görs via så kallade 

fältanteckningar. Enligt Franzén (2014) kan en observation ha låg eller hög grad av 

struktur därför är det inte alltid så att man kan placera in studien i endera den ena eller den 

andra kategorin. Eftersom fältanteckningarna som samlats in från fältstudien både är av 

strukturell karaktär, alltså görs med hjälp av observationsscheman och väl utvalda 

situationer, och av ostrukturell karaktär där information av relevans har fångats vid olika 

tidpunkter, har båda typerna använts. 
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4.2.2 Partiellt deltagande observationer 
 

Med partiellt deltagande menas att forskaren deltar i vissa hänseenden, men inte i andra 

(Lalander, 2015). Till exempel deltog jag inte i alla situationer på förskolan, ibland bedrevs 

observationen på avstånd genom att jag satt en bit från händelsen. Lalander (2015) 

beskriver att det kan vara en fördel att delta partiellt i observationer. Då behåller forskaren 

sin prägel som just forskare och är därmed inte är en riktig del i gruppen, det kan i sin tur 

leda till att människor vill lätta på hjärtat för någon som inte är en del av gruppen fullt ut.  

 

 

4.3 Urval 

För att garantera studiens kvalité blev valet att fokusera på en förskola då flera förskolor 

lätt hade kunnat bli övermäktigt. Därmed gjordes en fallstudie som Patel och Davidson 

(2011) beskriver som undersökning på en mindre avgränsad grupp. I valet av vilken 

förskola som skulle ingå i studien hade jag inga särskilda skäl som låg till grund för valet. 

För att få tillräcklig information kring studiens syfte valdes fältstudie som metod då det 

passade just min studie. Valet att studiedeltagare kunde vara samtlig personal på förskolan 

grundar sig i studiens frågeställningar som berör all personal i förskolan. Då personal i 

förskolan utgörs av både förskollärare, barnskötare och andra yrkesgrupper så integrerades 

samtliga anställda på avdelningen för att studien skulle få en så fullständig bild av hur 

genus förhandlas i förskolans praktik som möjligt. Studiedeltagarna bestod av tre 

legitimerade förskollärare, en pedagog utan pedagogisk utbildning samt 21 barn i åldrarna 

3-5 år, från en förskola.  

 

 

4.4 Genomförande 

Jag började med att maila en förskola för att fråga om jag fick lov att göra min studie hos 

dem. Den första förskolan som kontaktades valde att avstå, då kontaktades en ny förskola 

men även den valde att avstå från att medverka. Den tredje förskolan som kontaktades 

svarade att de ville delta och efter klartecken mailades information och en förfrågan till 

förskolechefen. Efter godkännande från förskolechefen planerades veckan då studien 

skulle göras. Efter det skickades ett informationsbrev (Bilaga 2) ut till förskolan som 

pedagogerna vidarebefordrade till barnens vårdnadshavare. Vårdnadshavarna fick i sin tur 

signera blanketten om de godkände att deras barn ingick i studien. Pedagogerna på 
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avdelningen fick skriva under ett samtyckeskontrakt (Bilaga 3) där de godkände sin egen 

medverkan i studien. Informationsbrevet samt samtyckesblanketen utformades utifrån en 

mall från Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköpings Universitet. 

Sammanlagt genomfördes observationer vid fyra måltidssituationer, fyra samlingar samt 

tre leksituationer. Parallellt som jag deltog i verksamheten och observerade avsatte jag tid 

för att analysera och reflektera kring den data som samlats in, något som Franzén (2014) 

beskriver som viktigt då analysarbetet bör förekomma under hela observationsprocessen. 

Observationerna har fångats med hjälp av fältanteckningar, ljudinspelningar och ett 

observationsschema (Bilaga 1) (Patel & Davidson, 2011; Franzén, 2014; Lalander, 2015). 

Till största del har observationerna gjorts via fältanteckningar om vad som händer i 

aktuella situationer, antal barn och pedagoger, vad som sägs samt egna reflektioner. Ljud 

spelades in vid tre rutinsituationer, två samlingar och en matsituation som sedan 

transkriberades. Samtliga närvarande, både barn och pedagoger, vid de tre 

rutinsituationerna frågades om lov innan ljud spelades in vilket enligt Eidevald (2015) är 

viktigt utifrån ett etiskt perspektiv. Observationsschemat har utarbetats med fokus på olika 

bemötanden från pedagogerna som är relevanta för studien, dessa bemötanden är: (1) antal 

tilltal från pedagog, (2) antal öppna respektive stängda frågor från pedagog, (3) antal 

tillsägelser från pedagog, (4) antal beröm från pedagog. Observationsschemat användes 

som ett komplement till anteckningarna. Eftersom syftet med studien bland annat är 

beskriva hur pedagoger i förskolan kan bemöta flickor och pojkar så valde jag att använda 

mig av observation som metod för datainsamling då observationer fångar skeenden direkt 

när de händer. Jämfört med intervjuer där forskaren är beroende av att studiedeltagarna har 

klara minnesbilder.  

 

Studiedeltagarna fick veta vilket ämne som ämnades studera på förskolan samt vilka som 

skulle observeras. Syftet med studien avslöjades inte helt i hopp om att påverka deltagarnas 

spontana beteenden så lite som möjligt. Detta nämndes inför studiens start och 

studiedeltagarna hade inga invändningar mot det. Jag befann mig på förskolan på deltid 

under en veckas tid, totalt blev det 27 timmar. Observationer genomfördes vid elva 

tillfällen under de fem dagarna. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) samt 

Lalander (2015) utgör observationsanteckningarna och observationsschemat det empiriska 

materialet av studien. Detta empiriska material har sedan analyserat.  
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4.5 Tillförlitlighet 

Inom kvalitativ forskning består tillförlitligheten av fyra kriterier, vilka är utgångspunkt 

för denna studien (Bryman, 2011). Dessa är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. 

 

Bryman (2011) beskriver att trovärdighet innebär att forskaren under arbetets gång 

garanterar att forskningen följer de regler som finns. För att studien ska uppfattas som 

trovärdig behöver resultatet rapporteras till de personer som ingår i studien för att ge 

studiedeltagarna möjlighet att godkänna resultatet som forskaren kommit fram till och 

eventuellt framföra förslag på korrigeringar (Bryman, 2011; Svensson & Ahrne, 2015). 

Studien har följt de regler som litteraturen nämnt samt att ett utdrag av resultatet skickats 

till studiedeltagare som i sin tur godkänt resultatet.  

 

Enligt Bryman (2011) handlar överförbarhet om hur pass användbart resultatet av studien 

är i andra miljöer och situationer. Jag anser att studien uppfyller detta kriteriet eftersom att 

datainsamlingen har skett via flera deltagare (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) samt 

att studiedeltagarna godkände det slutliga resultatet. Jag anser att studiens resultat är 

överförbart till andra studier som behandlar genus och jämställdhet i förskolan.  

 

Pålitligheten säkerhetsställs genom att forskaren kan garantera noggrannhet i sitt arbete 

när det gäller att redogöra för forskningsprocessen samtliga moment (Bryman, 2011). 

Problemformulering, urval med mera ska tydligt redogöras för. Jag menar att jag redogjort 

för studiens samtliga moment i forskningsprocessen på ett utförligt sätt. Jag har beskrivit 

metod och genomförandet av studien samt gjort metoddiskussionen utförlig. Jag har lagt 

in citat och exempel från situationer i presentationen av resultatet då även det bidrar till 

ökad tillförlitlighet. 

 

Att kunna styrka och konfirmera handlar om huruvida forskaren har agerat i god tro 

(Bryman, 2011). Jag har i största möjliga mån försökt undvika att mina egna värderingar 

påverkat studiens genomförande. Jag anser att det är betydelsefullt att vara medveten om 

att det inte är möjligt att vara fullt objektiv. Jag har övervägt risken med att min närvaro i 

observationssituationerna samt det faktum att jag spelade in ljud vid vissa tillfällen kan ha 
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påverkat resultatet. Studiedeltagarna kan ha varit obekväma med att ha någon som studerar 

vad de göra eller att bli inspelade.  

Eftersom observationsmetoden valdes som huvudmetod för datainsamling har situationer 

och bemötanden som skett i stunden kunnat fångas, vilka jag försökt skriva ner så objektivt 

som möjligt i strävan efter att vara så trogen studiedeltagarnas egna röster som möjligt 

(Löfdahl, 2014). Då analysarbetet ständigt pågår under studien måste det vara så neutralt 

nedskrivet som möjligt för att se till att den egna förförståelsen inte tar över så att 

studiedeltagarnas perspektiv glöms bort.  

 

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Studiens etiska ställningstagande utgår från Vetenskapsrådet (2002) som beskriver fyra 

etiska principer som ska tas ställning till vid forskning. Dessa fyra principer är: 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet.  

 

För att informera undersökningsdeltagarna om vilken uppgift de skulle ha i studien 

inleddes arbetet med att skicka ett mail där detaljer om studien framgick och vad som 

ämnades studeras, i detta fallet pedagogerna. Deras rätt att dra sig ur studien nämndes 

muntligt till studiedeltagarna. Då jag berättade för studiedeltagarna varför jag var där samt 

frågade både barn och pedagoger vid varje observationstillfälle om det var okej att jag 

observerade anser jag slutligen att jag gav dem möjlighet att neka mig, även vid inslag som 

rimligen kunde komma att påverka deras villighet att delta. Pedagogerna fick skriva under 

ett samtyckeskontrakt (se Bilaga 4). Det räckte inte med pedagogernas samtycke i och med 

att studien hade som syfte att bedrivas i verksamheten, där barn under 15 år vistades 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att få vårdnadshavarnas samtycke skickade ett dokument ut 

(Bilaga 2) med information om studien samt om vad deras barn eventuellt skulle spela för 

roll i studien. För att säkerhetsställa studiedeltagarnas konfidentialitet så mycket som 

möjligt har dokument från observationstillfällena där aktuella namn står med försvarats på 

ett säkert ställe. Det går inte att utläsa vart förskolan ligger geografiskt och inga bilder eller 

videoklipp tagits. De bandade observationstillfällena har lagrats på min mobiltelefon som 

är låst med lösenordskod. I presentationen av resultatet används fiktiva namn.  
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4.7 Analysmetod 

Vid analysen av datamaterialet har studien utgått ifrån Rennstam och Wästerfors (2015) 

som beskriver tre grundläggande arbetssätt för att skapa samhällsvetenskapliga analyser, 

vilka är: att sortera, att reducera samt att argumentera.  

 

Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) brukar kvalitativa data vara rik på innehåll. 

Materialet från fältstudien var fyllt med olika iakttagelser, reflektioner och noteringar som 

tillsammans blev en rik mängd data. Rennstam och Wästerfors (2015) framhåller att en 

viss form av sortering bör förekomma redan under materialinsamlingen för att undvika att 

materialet blir för stort. För att undvika att göra materialet för stort planerades ett visst 

antal situationer som skulle observeras. Det färdiga materialet lästes sedan om flera gånger 

och reflektioner, iakttagelser och formuleringar som återkom noterades, dessa delades upp 

i teman som sedan tolkades.  

 

Efter sorteringen av materialet var det enklare att skapa koncentration och skärpa. Efter 

sortering påbörjades en reduceringsprocess av materialet. Reducering kan liknas vid att 

välja och välja bort inslag ur det insamlade materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Rennstam och Wästerfors (2015) argumenterar vidare för att syftet med att reducera 

material är att skapa en bra presentation av materialet. I mitt fall noterades en del 

iakttagelser och reflektioner vid fältstudien som inte kunde kopplas till syftet, de hade alltså 

ingen relevans för studien och togs därmed bort. Rennstam och Wästerfors (2015) nämner 

att materialet ska återberättas på ett selektivt, men ändå rättvist sätt.  

 

Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver att forskaren genom reducering kan skapa en 

självständighet gentemot andra inom området. I skapandet av en självständig 

argumentation måste forskaren ha ambitionen att bidra till det valda ämnesområdet. Syftet 

med studien är bland annat att bidra med kunskap kring hur pedagoger kan bemöta barnen 

i förskolan, jag har från början varit medveten om att det är ett syfte jag strävar mot. 

Materialet från fältstudien har ställts i relation till tidigare forskning vid argumentationen 

för resultat.  
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För mig har dessa tre arbetssätt varit till stor nytta då datamaterialet ibland känts väldigt 

stort. Genom att sortera och reducera har en bra överblick över materialet kunnat formas, 

vilket hjälpte mig mycket när jag sedan skulle argumentera för resultatet. 
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5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras det som framkom i analysen av observationerna. Utifrån 

analysen, har fyra kategorier kunnat urskiljas: Pedagogernas olika sätt att påkalla barnens 

uppmärksamhet, Pedagogerna ser och bekräftar alla barn genom språket, Öppna 

respektive stängda frågor samt Pedagogernas osäkerhet. I resultatet kommer citat och 

beskrivningar av olika situationer att lyftas. Citaten har valts ut för att sammanfatta vad 

som framkommit i analysen. Följande tecken med beskrivning kommer användas vid 

citering i resultatdelen: 

• […] betyder att en eller flera meningar inte skrivits med i citatet. 

• …/ betyder att citatet tagits mitt i en mening. 

• [ ] innehåller anteckningar som gjorts i det specifika ögonblicket som har betydelse 

för förståelsen av situationen. 

 

5.1 Pedagogernas olika sätt att påkalla barnens uppmärksamhet 

Resultatet visar att pedagogerna i många situationer använder olika sätt för att påkalla 

barnens uppmärksamhet beroende på om det är en flicka eller pojke de vill ha kontakt med. 

Observationerna visar att pedagogerna ofta höjer tonläget när de ska inleda samtal med 

pojkar medan de använder ett lägre tonläge när de pratar med flickor. Pedagogerna 

benämner i mycket större utsträckning pojkarna vid namn i försök att fånga deras 

uppmärksamhet än vad de benämner flickorna vid namn. Detta gäller också i samtal där 

pedagogerna bekräftar pojkarna genom att säga deras namn. Ett exempel där en pedagog 

bemöter barnen på olika sätt är vid en måltid där fyra pojkar och en flicka deltar, pedagogen 

Carina ska i följande exempel hälla upp mjölk till barnen.  

Carina: Vill du ha mjölk Erik? 

Erik: Mm. [Carina häller upp mjölk till Erik]. 

Carina: Vill du ha mjölk Adam? [Adam nickar och Carina häller upp mjölk till 

honom], Vill du ha mjölk Felix? [Felix nickar och Carina häller upp mjölk till Felix], 

Vill du ha mjölk? [Håller mjölk-kannan över Annas glas och tittar på henne]. 

Anna: Japp. [Carina häller upp mjölk till Anna]. 
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Carina: Vill du ha mjölk Leon? [Leon nickar] 

Ett annat exempel där pedagogen använder pojkarnas namn för att påkalla deras 

uppmärksamhet är vid en samling där Louise är den ledande pedagogen. 

Louise: Oliver det blir så jobbigt när du hela tiden avbryter de andra barnen. […] Jag 

undrar vem det är som är vaktmästare idag 

Elin: Jag vet 

Louise: Vet du det? [Tittar på Elin]. Vet du det me Viggo? [Oliver avbryter med att 

säga något ohörbart] Vet du vem som är vaktmästare Oliver? 

Oliver: Nä  

Louise: Men du visste det? [tittar på Elin]. 

Att rutinsituationer som måltider och samlingar innefattar exempel som dessa är något som 

kan identifieras på många ställen i materialet. Det kan inte minst urskiljas i de 

observationsprotokoll (Bilaga 1) som fördes under sammanlagt tre aktiviteter vilka var två 

samlingar och en matsituation, där pojkarna tillsammans fick höra sitt namn 81 gånger och 

flickorna 28 gånger. Räknat utifrån antalet flickor och pojkar som deltog vid dessa tre 

tillfällen fick pojkarna höra sina namn sju av tio gånger och flickorna tre av tio gånger. 

Samtliga pedagoger deltog i antingen en eller fler av dessa tre aktiviteter. 
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Tabell 1. I tabellen presenteras resultateten av respektive observationssituationer ihop räknade från tre 

observationstillfällen. 19 flickor och 27 pojkar deltog totalt under dessa tre observationstillfällen.  

Utifrån fältanteckningarna kunde detta även ses vid olika leksituationer där pedagogerna 

var närvarande men inte deltog. Ett exempel på detta är när pedagogerna samt hela 

barngruppen befinner sig på en lekplats och Johanna ska upprepa de regler som gäller om 

att alla barn ska hålla sig på lekplatsen.  

…// Johanna: Felix, Anton och Joel ni stannar så vi ser er hela tiden va? 

Joel: Jaa 

Johanna: Hörde ni det med tjejer? [frågar tre tjejer som sitter på en snurrgunga precis 

jämte Johanna] 

I exemplet benämner pedagogen Johanna endast pojkarna vid namn medan flickorna på 

snurrgungan tilltalades som en grupp. Resultatet visar att detta även förekommer vid 

tillsägelser.  

 

5.2 Pedagogerna ser och bekräftar alla barn genom språket 

Det har i den här studien observerats att pedagogerna försöker se och bekräfta alla barn 

samt att de aktivt försöker svara på frågor samt ställa frågor till både pojkar och flickor. På 

återkommande ställen i materialet återfinns observationer som faller under denna 

kategorin. Ett exempel där en pedagog lägger fokus på samtliga barn i situationen är vid 

en samling som pedagogen Louise har efter frukosten en dag:  

 Flickor (19) Pojkar (27) 

Får höra sitt namn 28 81 

Antal tilltal från 

pedagog 

66 101 

Antal frågor från 

pedagog 

46  67 

Antal tillsägelser 

från pedagog 

24 28 

Antal öppna frågor 19 13 

Antal stängda 

frågor 

27 54 
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Vid en samling har pedagogen Louise 20 barn närvarande, tio flickor och tio pojkar, 

pedagogen Johanna är också närvarande i ringen. En namnsång sjungs för att 

uppmärksamma vilka barn och pedagoger som befinner sig på förskolan den dagen. 

Carina lägger mycket fokus på att se alla barnen och tittar runt i ringen när hon pratar 

med barnen. Hon bekräftar barnen när de pratar men både hon och Johanna ber de 

barn som avbryter att vänta på sin tur, även då tittar de på de aktuella barnen. Reglerna 

om att man inte ska avbryta någon som pratar gäller både flickor och pojkar i den här 

situationen. Carina lägger tid på att prata med varje barn när de kommer fram för att 

välja den aktivitet de vill göra efter samlingen.  

Följande utdrag ur fältanteckningarna bekräftar samma resultat: 

Vid frukosten en morgon sitter Johanna tillsammans med Nina, Elin, Adam, Felix och 

Erik. Elin och Erik är de två barnen som tar mest talutrymme. Johanna besvarar både 

Erik och Elin när de pratar med henne, hon försöker även bjuda in resterande barn, 

Nina, Adam och Felix, i samtalet genom att ställa frågor till dem om det som Elin och 

Erik pratat om. Johanna lägger inte ner mer energi på att göra Nina (som är flicka) en 

del av samtalet än på Adam och Felix (som är pojkar). Alla barnen ges möjlighet till 

att prata.  

Observationerna visar även på matsituationen som en arena där barn ges möjlighet till att 

göra sin röst hörd. Detta visas genom att pedagogerna upprepade gånger ställer både 

stängda och öppna frågor som barnen i vissa fall svarar på och i andra inte svarar på. Även 

om pedagogerna ställde frågor till samtliga barn visar resultatet och analysen av 

fältanteckningarna och observationsscheman att pojkarna fick fler frågor än flickorna. 

Slutligen nämnde en av pedagogerna att hon medvetet försöker bemöta och prata med 

barnen på samma sätt och att alla barn ska få leka och vara som de är.  

 

5.3 Öppna respektive stängda frågor  

Studiens resultat visar på en skillnad mellan vilka typer av frågor som pedagogerna ställer 

till pojkar respektive flickor. På flera platser i fältanteckningarna och inte minst i 

observationsscheman går det att särskilja typen av frågor ställda till flickor och typen av 

frågor ställda till pojkar. Följden av dessa olika typer av frågor leder till att pedagogerna 

ofta håller längre konversationer med flickorna samtidigt som de tenderar att endast 

bekräfta pojkarna. Kommande utdrag ur observationsanteckningarna stärker detta: 



 
 

24 

Vid lunchen sitter pedagogen Johanna med Elin, Melanie, Isak, Erik, Adam och Felix. 

Eftersom att avdelningen ska ut på en friluftsdag dagen därpå frågar Johanna barnen 

om de tror att det kommer bli fint väder. Alla utom Felix svarar att de tror det varpå 

Johanna frågar Felix om han tror det. Då får hon ett ja till svar. Eftersom Elin tidigare 

pratat om sina kläder så frågar Johanna henne vad hon ska ha på sig imorgon. Det blir 

en konversation mellan henne och Elin. Efter det frågar Johanna Isak om man kan ha 

shorts ute idag, varpå han säger ja. Hon frågar Erik samma sak, varpå han också säger 

ja. Sedan tittar hon på Melanie och frågar om det är vår eller sommar varpå det blir en 

konversation mellan Johanna, Elin, Melanie och Erik.  

Exemplet visar på att Johanna litar tillräckligt mycket på att Elin och Melanie kan svara på 

hennes frågor med mer än ett ord vilket leder till att hon ställer öppna frågor. Till Felix, 

Isak, Erik och Adam ställer hon i det här utdraget enbart frågor som går att svara ja eller 

nej på. Fältanteckningarna samt observationsschemat från samtliga aktiviteter och 

situationer visar på att flickorna å ena sidan fick klart mer öppna frågor än pojkarna. Å 

andra sidan ställdes många stängda frågor, eller frågor där det inte krävdes mer än ett ord 

till svar, till både flickorna och pojkarna. Det ställdes även en hel del öppna frågor till 

barnen vilka går att se i tabell 1, eller under Bilaga 1.  

 

 
5.4 Pedagogernas osäkerhet kring bemötandet av barnen 

Johanna: asså det är ju svårt för ibland är man ju splittrad. Det är en svår balansgång 

och man vet inte hur man ska göra alla gånger. Därför är det ju bra att det liksom 

kommer någon utifrån som, asså, man får tillfälle att tänka till. Men det kan ju sägas 

att man inte vet hur man ska göra alla gånger. 

Observationerna visar att pedagogerna upplever en osäkerhet kring hur de ska arbeta med 

genus samt hur de ska bemöta barnen. Samtliga pedagoger uttrycker att de tycker arbetet 

för att motverka könsnormer är svårhanterligt. Pedagogen Louise nämner att de har olika 

arbetssätt för att uppmuntra barnen till att göra egna aktiva val, till exempel valstunden 

efter samlingen där barnen får möjlighet att välja vilken aktivitet de vill göra därefter. 

Valstunden leder enligt Louise ofta till att flickor leker med flickor och pojkar leker med 

pojkar. Under observationerna tog pedagogerna inte aktivt tag i situationen genom att till 

exempel uppmuntra barnen till att välja nya aktiviteter. Detta för att valstunden är en stund 

där barnen utifrån sina egna viljor får välja vad de vill göra, utan att pedagogerna ska 
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komma med synpunkter, vilket i sin tur då leder till att barnen på avdelningen leker enligt 

traditionella könsnormer. 

 

Resultatet visar vidare att pedagogerna, ofta i leksituationer, ändå uppmuntrar barnen till 

att leka både med barn av samma och motsatt kön i leksituationer. Följande citat är hämtat 

ur en situation där Isak ”flyter runt” på avdelningen utan att komma på vad han vill göra. 

I samma situation sitter Elin och Erika och spelar spel vid bordet samtidigt som Felix, Erik 

och Dennis leker i ”skogen”. 

 

Johanna: Men jag tycker det känns som att du inte har något att göra [Isak], …// vad 

vill du göra? 

Isak: Vet inte 

Johanna: Felix, Erik och Dennis är inne i skogen om du vill leka med dom, annars så 

kanske du kan fråga Elin och Erika om du får vara med och spela spel. 

 

Här slutade det med att Isak valde att spela spel med Elin och Erika. Johanna öppnar här 

upp möjligheten för Isak att leka med både barn av samma kön och av motsatt kön. Oavsett 

om barnen i dessa situationerna väljer att leka med barn av samma kön eller inte så 

respekteras barnens fria val av pedagogerna. Därmed visar resultatet av studien att 

pedagogerna vid leksituationer ofta uppmuntrar barnen till att leka med barn av motsatt 

kön men inte vid valstunden.  

 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Resultatet av studien går att sammanfatta med att pedagogerna i många situationer 

använder olika metoder, vilka är olika tonläge i rösten samt ögonkontakt, för att påkalla 

barnens uppmärksamhet beroende på om det är en flicka eller pojke. Resultatet visar även 

att pedagogerna i mycket större utsträckning benämner pojkarna vid deras namn i försök 

att fånga deras uppmärksamhet än vad de benämner flickorna vid namn. Studien slår även 

fast att pedagogerna försöker se och bekräfta alla barn samt att de aktivt försöker svara på 

och ställa frågor till både flickor och pojkar. Resultatet visar vidare att det finns en skillnad 

på vilka frågor som pedagogerna ställer till pojkar respektive flickor. Slutligen uttrycker 

pedagogerna en osäkerhet kring hur de ska bemöta barnen för att motverka stereotypa 

könsnormer men samtidigt respektera deras fria val.  
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6. Diskussion  

I följande avsnitt kommer studiens resultat diskuteras i förhållande till tidigare forskning. 

Syftet med studien är att beskriva hur pedagoger i förskolan kan bemöta flickor och pojkar 

med utgångspunkt i läroplanens intentioner om att alla barn, oavsett kön, ska ges lika stort 

utrymme i förskolan. Studien syftar även till ett försök till ökad kunskap kring hur 

bemötandet av flickor respektive pojkar kan se ut i förskolans verksamhet. Mina egna 

tolkningar framförs med kopplingar till studiens resultat, till tidigare forskning samt 

studiens frågeställningar. Studiens frågeställningar är: Hur ser pedagogernas bemötande 

av flickor respektive pojkar ut på en observerade förskolan? Vilka skillnader blir tydliga i 

bemötandet av flickor respektive pojkar? 

 

 

6.1 Pedagogernas olika sätt att påkalla barnens uppmärksamhet 

Resultatet visar att pedagogerna i många situationer använder olika metoder för att påkalla 

barnens uppmärksamhet beroende på om det är en flicka eller pojke de vill ha kontakt med. 

Studiens resultat slår även fast att pedagogerna ofta höjer tonläget i rösten när de ska inleda 

samtal med pojkar samtidigt som de använder ett lägre tonläge när de pratar med flickor. 

De observationsprotokoll som hölls under sammanlagt tre aktiviteter fick pojkarna 

tillsammans höra sitt namn sju av tio gånger, räknat utifrån antalet deltagande flickor och 

pojkar. Flickorna fick därmed höra sina namn i mindre utsträckning än pojkarna. Detta 

tolkar jag som att pedagogerna har olika förväntningar på flickor och pojkar, pojkar antas 

lyssna sämre än flickor och behöver därmed tilltalas vid namn. Detta kan kopplas till 

Eidevald (2009) som nämner att pojkar och flickor bemöts på olika sätt även i hans studie. 

Detta väcker frågan hos mig om varför flickor och pojkar bemöts på olika sätt i olika 

situationer. En annan fråga jag ställer mig är om pedagogernas olika metoder för att påkalla 

flickors respektive pojkars uppmärksamhet bottnar sig i deras förutfattade meningar kring 

flickors och pojkars behov och personligheter. Eidevald (2011) hävdar att hans forskning 

visar att pedagogers förankrade traditionella föreställningar om kvinnligt och manligt är 

det som framför allt påverkar hur de bemöter barn. Utifrån ett poststrukturellt perspektiv 

kan detta resultat kopplas till att strukturer och normer i samhället formar, begränsar och 

styr hur pedagogerna ser på barnen (Davies, 2003).  

En vidare tolkning är att pedagogerna helt enkelt är omedvetna om vilket förhållningssätt 

deras bemötanden färgas av, något som Sandström, Stier och Sandberg (2013) berör i sin 
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studie där de drar slutsatsen att pedagogernas förhållningssätt till kön sker okritiskt utan 

att pedagogerna ser vilka konsekvenser som uppstår. Betydelsefullt att nämna är att 

resultatet av den här studien enbart visar på skillnaderna mellan grupperna flickor och 

pojkar på gruppnivå och kan inte ses på individnivå, detta menar Eidevald (2009) betyder 

att ett resultat bara går att tolkas utifrån de specifika situationer och de barn som studerades.  

 

6.2 Pedagogerna ser och bekräftar alla barn genom språket 

Studiens resultat visar å ena sidan att pedagogerna försöker se och bekräfta samtliga barn 

i de situationer som observerats. Å andra sidan har några skillnader mellan hur 

pedagogerna bemöter flickor respektive pojkar visat sig. Som tidigare redogjorts för 

påkallar pedagogerna barnens uppmärksamhet på olika sätt. En annan skillnad som är 

värda att nämna är bland annat att endast två av tio frågor till pojkarna var öppna frågor 

medan fyra av tio frågor till flickorna var öppna. Resultatet av denna studie skiljer sig en 

del från mycke annan forskning som säger att skillnaden på vilket sätt pedagogerna i 

förskolan bemöter flickor och pojkar är stor eftersom att pedagogerna i denna studie var 

noga med att alla barn skulle involveras i samtal och vara delaktiga. Jag tolkar resultatet 

av studien som att pedagogerna försöker se och bekräfta alla barn samtidigt som de 

bemöter de olika i vissa situationer och i andra inte. Detta tolkar jag som att pedagogerna 

har ett genuint intresse för samtliga barn men att deras bemötande i vissa fall är färgade av 

traditionella åsikter om kön.  

 

Ett resultat av studien var även att en stor del av det jämställdhetsarbete som synliggjordes 

under tiden jag var på förskolan praktiserades via språket. Genom observationerna tog jag 

fasta på pedagogernas uttryck om att de försöker tänka på att prata lika till barnen och inte 

göra skillnad på bemötandet av flickor respektive pojkar. Det poängterades även att 

barnens fria lek och val var en viktig del av verksamheten vilket även Emilson, Folkesson, 

Moqvist-Lindberg (2016) kom fram till i sin studie. Jag tolkar det som att pedagogerna 

ofta agerade jämställt i meningen att inkludera alla i gemenskapen och tilltala alla. Jag 

anser vidare att pedagogernas uttryck om att de försöker tänka på att inte göra skillnad på 

bemötandet av barnen inte stämmer. Jag menar istället att skillnader mellan hur flickor och 

pojkar bemöts från pedagogerna är relativt synliga när det kommer till vilka typer av frågor 

pedagogerna ger till barnen samt vilka förväntningar de har på barnens villighet att lyssna 
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när de påkallar deras uppmärksamhet. Just att språket är en aktiv del av ett 

jämställdhetsarbete går att kopplas till Eidevald (2009) som framhåller att språket och hur 

man talar till pojkar och flickor är ett av de vanligaste sätten att arbeta med genus- och 

jämställdhetsfrågor. Språket nämns även som ett viktigt instrument för 

jämställdhetsarbetet i Dolks (2013) studie där pedagogerna aktivt försökte tänkta på att 

inte bemöta barnen på könstereotypiskt sätt. Språket ses som en viktig del inom det 

poststrukturella perspektivet och det är genom performativa talakter som pedagogernas 

olika uppfattningar om barnen kommer påverka hur barnen agerar (Hertz & Johansson, 

2013). 

 

6.3 Öppna respektive stängda frågor 

Resultatet av studien visar på matsituationen som en arena där barn som i jämförelse med 

andra situationer inte tagit så stort talutrymme i andra situationer ges möjlighet till att göra 

sina röster hörda. Detta blev tydligt då pedagogerna upprepade gånger ställde både stängda, 

men också öppna frågor som barnen i vissa fall svarade på, och i andra inte svarade på. 

Studiens resultat visar även att det finns en skillnad på vilka typer av frågor som 

pedagogerna ställer till pojkar respektive flickor. Det visade sig att pedagogerna ställde 

fler så kallade stängda frågor, alltså frågor som går att besvaras med ett ord, till pojkarna 

än till flickorna. Till flickorna tenderade pedagogerna att ställa fler öppna frågor som 

krävde utförligare svar. Detta är ett resultat som även Eidevald (2009) fick av sin forskning 

där hans slutsats är att majoriteten av alla slutna frågor går till pojkarna. En tolkning av att 

pedagogerna förenklar frågor till ja- och nej-frågor kan beskrivas som respektfullt och 

anpassat till deras mognadsnivå (Eidevald, 2009). Det kan även tolkas som ett systematiskt 

arbetssätt där förskollärarnas lägre krav på pojkarna kan påverka deras språkutveckling 

negativt. Pedagogernas sätt att samtala med barnen kommer enligt det poststrukturella 

perspektivet ha betydelse för vad barnen kan göra, hur de kan vara och vad de kan bli 

(Hertz & Johansson, 2013). Jag tolkar det som positivt att pedagogerna är öppna och bjuder 

in samtliga barn till samtal. Jag menar vidare att pedagogerna i dessa situationer såg på 

flickorna som mer kompetenta samtalspartners då majoriteten av de öppna frågorna gick 

till dem. Vidare framkom att pojkarna fick fler frågor än flickorna. Detta tolkar jag som att 

pedagogerna försökte göra pojkarna delaktiga i samtalen via flera stängda frågor då 

flickorna ofta höll längre konversationer med pedagogerna än vad pojkarna gjorde. Denna 
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slutsats tolkar jag ligga i linje med Ärlemalm-Hagsérs och Pramling-Samuelssons (2009) 

forskning som kommit fram till att pedagoger ger mer uppmärksamhet till pojkar än till 

flickor. Detta kan kopplas samman med Eidevald (2009) som slår fast att flickor och pojkar 

ofta intar liknande positioner, men att de vuxna bemöter dem olika och menar att 

pedagogerna i denna studie ägnade något mer tid åt pojkarna än åt flickorna.  

 

6.4 Pedagogernas osäkerhet kring bemötandet av barnen 

Resultatet visar att pedagogerna uttrycker en osäkerhet kring hur de ska arbeta med genus 

samt hur de ska bemöta barnen. Samtliga pedagoger uttrycker att de tycker arbetet för att 

motverka könsnormer är svårhanterligt. Att arbetet med genus- och jämställdhet kan vara 

svårhanterligt kom även Emilson, Folkesson och Moqvist-Lindberg (2016) fram till. 

Pedagogerna i deras studie hade svårt att förstå hur de å ena sidan ska motarbeta 

könsstereotypiska beteenden och å andra sidan uppmuntra barnens intressen och fria vilja. 

Studien vittnar om samma konflikt, där pedagogerna inte vet hur de ska kunna respektera 

alla barns fria val, till exempel vid valstunden och samtidigt motverka könstereotypiska 

beteenden. Min tolkning är att tillräcklig kunskap om genus- och jämställdhetsarbete 

saknas hos pedagogerna i denna studien, vilket Emilson, Folkesson och Moqvist-Lindberg 

(2016) även hävdar. Jag drar också slutsatsen att läroplanen, istället för att enbart betona 

vad förskolan ska uppnå, även bör ge råd och tips på hur arbetet med genus- och 

jämställdhet exakt ska utformas samt hur pedagogernas bemötande av barnen ska se ut. 

Detta är någonting som även Eidevald (2009) menar är nödvändigt. Enligt Eidevald räcker 

det inte med tydliga formuleringar i läroplanen om att alla barn ska erbjudas samma 

möjligheter eftersom att könsföreställningar är så djupt rotade i den svenska förskolan. Han 

framhåller vidare att läroplanen någonstans bör ge anvisningar om hur arbetet med 

jämställdhet och arbetet med att motverka stereotypa könsroller bör genomföras exakt. 

 

Pedagogen Louise nämner att de har olika arbetssätt för att uppmuntra barnen till att göra 

egna aktiva val, till exempel valstunden efter samlingen där barnen får möjlighet att välja 

vilken aktivitet de vill göra därefter. Valstunden leder enligt Louise ofta till att flickor leker 

med flickor och pojkar leker med pojkar. Under de tillfällen som jag observerade under 

valstunden tog pedagogerna inte aktivt tag i situationen genom att till exempel uppmuntra 

barnen till att välja nya aktiviteter. Min tolkning är att pedagogerna är splittrade när det 
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gäller arbetet med genus- och jämställdhet då de å ena sidan uppmuntrar barnens aktiva 

val i dessa situationer, å andra sidan uttrycker att de inte vet hur de ska arbeta för att 

motverka traditionella könsmönster. En parallell dras återigen till Emilson, Folkesson och 

Moqvist-Lindberg (2016) som beskriver samma splittring hos pedagogerna. Resultatet av 

denna studie visar vidare att pedagogerna i hög utsträckning uppmuntrar barnen till att leka 

både med barn av samma och motsatt kön i leksituationer däremot. Detta tolkar jag som 

att pedagogerna gör ett medvetet försök till att gå bortom traditionella könsnormer samt 

bemöta barnen med möjligheten att leka med både samma och motsatta könet i 

leksituationerna. Jag menar därmed att pedagogerna i vissa situationer, som valstunden till 

exempel, uttryckligen är medvetna om barnens könsnormativa val utan att direkt arbeta för 

att motverka dem. I andra situationer, som i den fria leken, uppmuntrar de barnen till att 

både leka med barn av samma och motsatt kön. Att vara medveten om teorier om genus 

och kön samt att problematisera sina egna handlingsmöjligheter framhåller Gillberg (2009) 

i sin studie, vilket jag anser att pedagogerna i denna studien gör i leksituationerna men inte 

vid valstunderna.  

 

6.5 Metoddiskussion 

Studiens kvalitativa data bygger på partiella observationer vilket enligt Patel och Davidson 

(2011) är en särskilt lämpad metod när området som ämnas studeras berör skeenden i 

spontana situationer. Lalander (2015) framhåller att de flesta studier bedrivs mer partiellt 

i den mening att forskaren sällan deltar fullt ut, vilket jag fick ta i beaktande när 

observationsmetoden valdes inför min studie. I strävan efter att påverka så lite som möjligt 

i observationssituationerna bestämde jag redan från början att jag både ville utföra 

observationer där jag skulle sitta som åskådare och observera och observationer där jag 

deltog i observationsögonblicket. Detta hade inte varit möjligt om studien rakt igenom 

skulle haft deltagande observation som metod. Lalander (2015) beskriver att det kan vara 

en fördel att delta partiellt i observationer. Då behåller forskaren sin prägel som just 

forskare och är därmed inte är en riktig del i gruppen, det kan i sin tur leda till att människor 

vill lätta på hjärtat för någon som inte är en del av gruppen fullt ut. Med 

observationsmetoden har forskaren alltså möjlighet att studera skeenden och det som 

händer i samma stund som det inträffar. Valet att använda observation som 

datainsamlingsmetod är grundat i att studiens syfte var att fånga bemötanden hos 
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pedagogerna som skedde i stunden. Jag anser att observationsmetoden är tillräcklig då den 

täcker de situationer som studien ämnat studera. 

 

En fundering som uppkom under arbetets gång är diskussionen kring om resultatet av 

studien hade sett annorlunda ut om fler än en förskola hade studerats, eller om 

studiedeltagarna från min aktuella förskola hade agerat på olika sätt. Det visade sig att 

samtliga studiedeltagare hade likasinnade tankar omkring ämnet genus- och 

jämställdhetsarbete samt bemötande av barnen, vilket jag från början inte hade förväntat 

mig. Det är svårt att svara på om resultatet skulle skiljt sig om studiedeltagarna hade bemött 

barnen på olika sätt, eller om fler förskolor hade studerats. Med utgångspunkt ur de etiska 

ställningstaganden som studien utgått från som säger att deltagare i en studie har rätt till 

information om i vilket syfte studien görs och vad den ämnar studera (Vetenskapsrådet, 

2002) kan det ligga en problematik i att rekrytera studiedeltagare till en undersökning vars 

innehåll är något som de varken vill eller vågar dela med sig av. Detta fick jag erfara när 

två förskolor nekade sitt deltagande i studien baserat på ämnet. Slutligen är jag nöjd med 

val av metod då det genererade intressanta resultat som kan anslutas till pågående 

forskning kring genus- och jämställdhetsarbete i förskolan.  

 

6.6 Slutsatser  

Resultatet av studien visar följande: (1) pedagogerna använder ofta olika metoder för att 

påkalla barnens uppmärksamhet beroende på om de är en flicka eller pojke, (2) 

pedagogerna försöker se och bekräfta alla barn, (3) att det förekommer en skillnad på vilka 

frågor som pedagogerna ställer till pojkar respektive flickor samt (4) att pedagogerna 

upplever en osäkerhet kring hur de ska bemöta barnen för att motverka stereotypa 

könsnormer men samtidigt respektera deras fria val. Utifrån diskussionen har följande 

slutsatser dragits: att pedagogerna ofta höjer tonläget i rösten när de ska inleda samtal med 

pojkar samtidigt som de använder ett lägre tonläge när de pratar med flickor, att 

pedagogerna i mycket större utsträckning använder sig av pojkarnas namn i samtal än 

flickornas, att pojkarna i högre utsträckning får stängda frågor än flickorna, som fick ett 

större antal öppna frågor samt att pedagogerna uttryckligen är osäkra kring hur arbetet med 

att motverka traditionella könsmönster i förskolan ska genomföras. 
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6.7 Vidare forskning 

Under min tid som student på förskollärarprogrammet på Högskolan i Jönköping har jag 

reflekterat över konflikten som uppstår med att förskolans läroplan å ena sidan säger att 

förskolan ska motarbeta könsstereotypiska beteenden och å andra sidan ska respektera 

barns olika intressen. Efter att ha läst studier som tar upp samma problem, exempelvis 

Eidevald (2009) och Emilson, Folkesson och Moqvist-Lindberg (2016) samt med 

slutsatsen av att pedagogerna i denna studien uttryckte liknande tankar är det något att 

eventuellt forska vidare på. Förslag till vidare forskning är att undersöka om problemet 

med att tolka läroplanens olika mål kring jämställdhet är ett utbrett problem i Sveriges 

förskolor och att undersöka hur personal i förskolan upplever och arbetar med dessa mål.  
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8. Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1 Observationsschema 
 

Observationsmall  

Utrymme och uppmärksamhet, vid samling, måltid, i hallen, annan aktivitet  

Datum:  Pedagog:   Observationstid:  

 
 

 

 Flickor (19) Pojkar (27) Reflektion 

 

Får höra sitt namn  

 

28 

 

81 

 

 

Antal tilltal från pedagog 

 

66 

 

101 

 

 

Antal frågor från pedagog 

 

46 

 

67 

 

 

Antal tillsägelser från pedagog 

 

24 

 

28 

 

 

Antal öppna frågor 

 

19 

 

13 

 

 

Antal stängda frågor 

 

27 

 

54 
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8.2 Bilaga 2 Informationsbrev 

 

 

Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 – V18 

Henrietta Malmros genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 

pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar 

denna studie om att ta reda på hur arbetet med normbrytande barn med fokus på genus ser ut. 
Fokus kommer att ligga på förskollärarna och inte på barnen.  

 

Henrietta genomför denna studien i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess 

verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 

undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 

Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University.  

 

Om du accepterar att ditt barn får delta i denna studien kan ditt barn komma att bli involverad i 

en eller flera av följande forskningsaktiviteter i förskolans lokaler:  

 

____ Bli observerad av studentforskaren när han/hon deltar i ordinarie förskoleaktiviteter. 

____ Interagerar med studentforskaren i vardagliga förskoleaktiviteter. 

____ Är med på ljudupptagningar (som raderas så fort kursen är examinerad och godkänd). 

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn inte kan 

bli identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex. genom stöld.  

 

Du har din fulla rätt att avbryta ditt barns deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som 

helst och av vilken anledning som helst. 

 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Monica Nilsson 

(monica.nilsson@ju.se) 

 

Om du accepterar att ditt barn får delta, vänligen skriv under nedan.  

 

____________________________ 

Datum  

 

 

 

_____________________________________          ___________________________ 

Förälder/Vårdnadshavares namnförtydligande          Förälder/vårdnadshavares signatur 

 

 

____________________________________            _______________________  

Studentens signatur                                                     Studentens namnförtydligande

mailto:ann.ludvigsson@ju.se
mailto:monica.nilsson@ju.se
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8.3 Bilaga 3 Samtyckeskontrakt 
 
 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examensarbete (LEFP17 – V18) – Våren 2018 

Henrietta Malmros genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 

pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna 

studie om genus- och jämställdhet i förskolan.  

Henrietta Malmros genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess 

verksamhet, (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning 

och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande 

och Kommunikation vid Jönköping University.  

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera av 

följande aktiviteter:  

___ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan. 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner genom stöld. 

Du har din fulla rät att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan några 

påföljder.  

Om du har några frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, Anna Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson 

(monica.nilsson@ju.se).  

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

_________________________________               

Datum 

_________________________________  ____________________________   

 Deltagarens signatur   Studentens signatur           

mailto:ann.ludvigsson@ju.se
mailto:monica.nilsson@ju.se
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