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Detta är en observationsstudie vars syfte är att undersöka pedagogers språkliga bemötande i 

förskolans praktik utifrån ett genusperspektiv. Syftet besvaras utifrån följande 

frågeställningar: Hur ser pedagogernas språkliga bemötande med barnen ut i förskolans 

praktik? Vilka skillnader kan utläsas i hur pedagogerna bemöter flickor respektive 

pojkar? Denna studie utgår ifrån en feministisk poststrukturalistisk teori som ses som ett 

genusperspektiv då det grundar sig på att könsuppdelningen och tudelningen kvinnligt och 

manligt är socialt konstruerat och behöver ifrågasättas och överskridas för att generera att 

människan får fler sätt att vara på (Lenz Taguchi, 2004). Observationerna genomfördes på två 

förskolor och tio observationstillfällen verkställdes. För att besvara syftets frågeställningar har 

både kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpats då fältanteckningar och 

observationsschema utgjorde datainsamlingen. Analysverktygen för studien är begreppen 

positionering och subjektivitet som är centrala begrepp inom feministisk poststrukturalism 

och möjliggör en läsning av resultatet i förhållande till könets betydelse i en språklig kontext. 

De områden som presenteras i resultatet för den första frågeställningen är: Pedagogernas 

språkliga bemötande vid tillrättavisning och pedagogernas språkliga bemötande i dialog med 

barnen. Andra frågeställningens resultat utgår ifrån kategorier som skapades utifrån tidigare 

forskning. Dessa kategorier är: Komplimang av egenskap, uppmanas att hjälpa till, slutna 

frågor, öppna frågor, namn i positiv bemärkelse och namn i negativ bemärkelse. Resultatet 

visar att flickor och pojkar positioneras, det vill säga placeras på olika sätt via pedagogernas 

språk beroende på deras biologiska kön under de observerade tillfällena.  
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1. Inledning 

Förskolan har tydliga föreskrifter när det kommer till arbetet med jämställdhet. I den senaste 

revideringen av läroplanen (Skolverket, 2018) blir jämställdhetsuppdraget ännu mer explicit 

då det återfinns under fler rubriker än tidigare och att det framgår att all personal som arbetar 

inom förskolan aktivt ska arbeta med jämställdhet så att alla barn får samma möjligheter 

oavsett könstillhörighet. I vår studie har vi observerat pedagogernas språkliga bemötande för 

att se hur detta förhåller sig utifrån ett genusperspektiv. Det finns olika teorier om kön, där 

somliga menar på att det finns biologiska skillnader som gör att flickor och pojkar blir olika 

(Eidevald, 2011). Genusperspektivet vi utgår ifrån är feministisk poststrukturalism och inom 

den teorin ses könsindelningen som en social konstruktion, där visionen är att lösa upp och 

överskrida indelningar av kön för att på så vis generera till fler sätt att vara på (Lenz Taguchi, 

2004). Läroplanen fastslår att barnen blir påverkade av hur de blir bemötta och de krav och 

förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt (Skolverket, 2018).  Läroplanen sätter de vuxna i fokus för arbetet med 

jämställdhet då det är de som skapar villkoren (Heikkilä, 2015). I jämställdhetsarbetet är det 

personalens förhållningssätt som är den viktigaste kvalitetsfaktorn (SOU 2006:75). 

Pedagogernas betydande roll inom området blir i hög grad relevant att se närmare på när detta 

sätts i relation till skolinspektionens granskningsresultat som visar att 97% av de granskade 

förskolorna behövde inleda ett utvecklingsarbete inom sitt jämställdhetsarbete då det fanns 

brister i det (Skolinspektionen, 2018). Forskning visar att pedagoger i förskolan har skilda 

uppfattningar och därmed också skilda förväntningar på vad pojkar och flickor är och kan 

vara. I och med att synen på flickor och pojkar skiljer sig påverkar det bemötandet av barnen 

(Eidevald, 2009; Svaleryd, 2002 och Ärlemalm Hagsér 2009). Mycket av den tidigare 

forskningen inom ämnet är gammal och detta skapade en nyfikenhet hos oss om hur det 

språkliga bemötandet utifrån ett genusperspektiv kan se ut idag när jämställdhetsbegreppet har 

fått större plats i förskolans praktik (Skolverket, 2018). Vi vill med denna studie uppmana till 

ökad kunskap i det språkliga bemötandet av flickor och pojkar utifrån ett genusperspektiv och 

påvisa hur det kan se ut i förskolans praktik. Detta är viktigt då Skolverket (2018) belyser att 

förskolan ska arbeta medvetet med att främja alla barns rättigheter och möjligheter, obunden 

av deras könstillhörighet. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras styrdokumentens föreskrifter om jämställdhet och därefter 

synliggörs det språkliga bemötandet ur ett genusperspektiv. Slutligen presenteras studiens 

teoretiska utgångspunkt, feministisk poststrukturalism samt de teoretiska begrepp som vi har 

valt ut som analysverktyg.  

 

2.1 Styrdokumentens föreskrifter   

I SOU 2004:115 konstateras det att förskolan hade svårt att uppnå de mål som rör 

jämställdhet. Istället för att motverka könsmönster så förstärktes de i praktiken. Under ett 

regeringssammanträde tillsattes därför en jämställdhetsdelegation med uppdraget att förbättra 

och utveckla jämställdhetsarbetet inom förskolan. I SOU 2006:75 står det att läroplanens 

föreskrifter där allt som rör barnens lärande måste ses ur ett genusperspektiv för att på sikt 

kunna bryta förlegade könsmönster. Detta är grunden för tillkomsten av föreskrifterna om 

könsmönster. I Skollagen (2010:800 1 kap. 5 §) anges det att utbildningen ska formas efter de 

grundläggande demokratiska värderingarna, människans okränkbarhet, frihet, integritet och 

lika värde samt jämställdhet och solidaritet mellan människor. I den reviderade läroplanen 

från 2018 har det skett en förändring av formuleringen av arbetet med jämställdhet gällande 

ansvarsfördelningen för förskollärare, arbetslaget och rektorer (Skolverket, 2018). Tidigare 

formulerades jämställdhet endast i de grundläggande värderingarna (Skolverket, 2016). 

Skolverket (2018) har lagt större vikt vid jämställdhetsuppdraget och revideringen innebär att 

all personal som arbetar inom förskola aktivt ska arbeta för att skapa jämställdhet så att alla 

barn får samma möjligheter oavsett könstillhörighet:  

 

Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av 

könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens 

utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka 

krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär 

tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika 

villkor, oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2018 s.7).   

 

För att uppnå läroplanens föreskrifter om jämställdhet, menar Heikkilä (2015) att 

pedagogerna måste vara medvetna om att deras föreställningar och förväntningar av barnen 

bidrar till deras uppfattningar av vad som är manligt och kvinnligt. Pedagogernas bemötande 
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av barnen blir därför viktigt. För att motverka könsmönster ska pedagogerna tänka på 

innehållet av materialet på förskolan och hur kommunikationen mellan dem och barnen 

förvaltas. Två exempel på det är att alla maskeradkläder ska vara till för alla barn och att 

pedagogerna inte ska ge synpunkter om barnens vardagliga kläder som tillhörande det ena 

eller det andra könet. Heikkilä (2015) slår även fast vid att pedagogerna ska vara medvetna 

om de normer som råder både på förskolan och i samhället och samtala med barnen om dessa. 

 

2.2 Språkligt bemötande ur ett genusperspektiv  

Denna studie utgår från ett genusperspektiv. Wedin (2014) och Hirdman (2003) menar att 

genus är kunskapen om hur kön skapas och ett perspektiv handlar om att uppfatta sin omvärld 

genom att noga granska och analysera den. När ett genusperspektiv tillämpas i förskolans 

praktik ska könsnormer ifrågasättas och synliggöras av innehållet. Ett genusperspektiv kan 

hjälpa till att synliggöra hur könsroller blir till och hur individer formas till man eller kvinna i 

sociala sammanhang (Wedin, 2014). Månsson (2000) och Säljö (2015) redogör att barn redan 

i tidig ålder påverkas av villkor, förväntningar och föreställningar om kön. Hur omgivningen 

samtalar med barnet är en viktig del i barnens identitetsutveckling (Butler 2007; Wedin 2014). 

Wedin (2014) hävdar att kön blir till genom repriserade könsnormer som tillämpas i vardagen 

och sker bland annat i det språkliga bemötandet. En könsnorm är det som anses vara normalt 

sätt att vara för en flicka eller pojke. Verbala uttryck och kommunikation påverkar därför 

barnens identitetsutveckling. Pedagoger skapar ofta bilden av vad som är manligt och 

kvinnligt när de talar med barn. Genom det lär sig barnen hur de förväntas bete sig som pojke 

eller flicka (Wedin, 2014).  

  

Pedagoger i förskolan har en betydande roll för hur barnen kommer att uppfatta sig själva 

(Bodén, 2011; Eidevald, 2011; Wedin 2014). Eidevald (2009), Svaleryd (2002) 

och Ärlemalm Hagsér (2009) menar att pedagoger ofta har skilda förväntningar och 

föreställningar om vad pojkar och flickor är och kan vara. Författarna menar vidare att dessa 

skilda föreställningar leder till olika typer av bemötande av barnen. I det språkliga bemötandet 

har ett flertal skillnader uppmärksammats och dessa utifrån könsstereotypa föreställningar. Ett 

exempel är när flickor trotsar gränser, upplevs de som bråkiga och får hårdare tillsägelser än 

vad pojkar som visar samma beteende får (Eidevald 2009). Trots att flickor och pojkar intar 

likartade positioner i förskolan blir de bemötta på olika sätt av pedagogerna (Eidevald, 2009; 

SOU 2004:115; Wedin 2014).  
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När barnen lär sig om socialisering lär de sig att uppfatta hur de förväntas uppföra sig. 

Identitet skapas via kommunikation människor emellan. Pedagoger är därför deltagare i 

barnens identitetsskapande eftersom barnen påverkas av deras bemötande (Månsson, 2000; 

Petrusson-Nahlin, Schönbäck & Wiklund, 2011). Det uppstår hela tiden kommunikation i 

förskolan och det kan bli en brist på jämställdhet mellan könen eftersom det via pedagogernas 

sätt att tala till flickor och pojkar genererar makt och normer. Hur pedagoger pratar 

med barnen blir således en avgörande jämställdhetsfråga (Petrusson-Nahlin, Schönbäck & 

Wiklund, 2011). I alla kommunikativa tillfällen ska därför jämställdhet tillämpas. Det är 

betydande att ha en god kunskapsutveckling av jämställdhetsarbetet för att kvalitén ska vara 

så hög som möjligt i förskolan (Heikkilä, 2015). Enligt Heikkilä (2015) och Wedin (2014) är 

kunskap nyckeln för att bedriva ett lyckosamt arbete med jämställdhet. Det krävs även insikt 

om hur jämställdhet och ojämställdhet skapas eftersom många människor har en föreställning 

om vad som är normalt beteende hos flickor och pojkar. Dock räcker inte dessa insikter som 

grund för att kunna arbeta professionellt med jämställdhet eftersom det istället riskerar att 

förstärka könsskillnaderna då personer ofta yttrar sig genom att påvisa att något är typiskt 

flickaktigt eller pojkaktigt. Som stöd för ett jämställdhetsarbete är det viktigt att ta del av 

teori, tidigare forskning och olika erfarenheter inom området genom litteratur eller 

föreläsningar. I dessa avseenden kan normer diskuteras och ifrågasätts om hur vi förstår det 

som anses vara normalt för att kunna arbeta vidare med jämställdhetsarbetet (Wedin, 2014).  

 

Eidevald (2011) och Wedin (2014) tar upp liknande exempel på situationer där normer om 

hur flickor och pojkar förväntas vara styr pedagoger i deras bemötande och uppfattningar om 

barnen. Flickor ansågs vara mer bråkiga än pojkarna trots att flickorna betedde sig precis som 

pojkarna. De betedde sig varken värre eller bättre än vad pojkarna gjorde. Bråkig är något 

som pojkar är, flickor behöver inte vara det. Flickorna avvek helt enkelt från normen 

(Eidevald, 2011 & Wedin, 2014). Wedin (2014) redogör resultatet av observationer som har 

skett på förskolor och deras jämställdhetsarbete. Observationerna visade bland annat att 

pojkar fick i mycket större utsträckning tillsägelser som var negativa i form av korta 

kommandon som sällan ledde till dialog. Detta är något som också Heikkilä (2015) och Lif 

(2008) understryker. Wedins (2014) observationer visade även att pojkar blev tillsagda 

ungefär tre gånger mer än vad flickor blev. Flickorna fick mer utförliga nyanserade meningar 

av pedagogerna som de oftast besvarade och de därmed bildade en dialog. Slutligen visade 

observationerna att både pojkar och flickor fick uppmärksamhet när de hade nya kläder. 

Pojkarna fick höra att de var tuffa i dem, medan flickorna benämndes som söta i sina. 
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2.3 Feministisk poststrukturalistisk teori 
 

Feminism som ideologi har stor betydelse för studien då den utgår ifrån en feministisk teori. 

Det finns olika inriktningar och perspektiv inom feminism men den gemensamma grunden för 

dem alla är att de ser att det finns en maktobalans mellan män och kvinnor där kvinnan är 

underordnad mannen. Inom feminism finns en övertygelse om att kvinnans villkor och roll 

som lägre ställd i hierarkin är socialt konstruerad och därmed kan förändras (Hannam, 2012). 

Inom feminism brukar det talas om första, andra och tredje vågens feminism. För att få grepp 

om feministisk poststrukturalism som ingår i den tredje vågens feminism är det även relevant 

att känna till lite om första och andra vågen då vågorna följer och inte ersätter varandra 

(Lenz Taguchi, 2004).   

 

Första vågens feminism uppstod under 1800-talet. Målet var att kvinnor skulle ha samma 

förutsättningar och rättigheter som män (Eidevald, 2011; Hannam, 2012). Hultman (2011) 

beskriver att första vågens feminism ville påvisa att det som enbart setts som manliga villkor 

och egenskaper även kunde tillskrivas och erkännas kvinnor. Denna våg problematiserar inte 

könet i sig utan fokuserar på olika villkor och differensen mellan kvinnor och män och har 

som mål att jämna ut dessa skillnader (Eidevald, 2011).  

 

Andra vågens feminism uppstod under 1960-talet och den gren som främst ingår i andra 

vågens feminism är radikalfeminism (Hannam, 2012). Andra vågen handlar om att kvinnorna 

upplevdes vara förtryckta och att könsrollerna inte var jämställda eftersom det enbart var 

mannens behov som skulle behagas. Målet med andra vågens feminism var att försöka 

förändra den rådande dominansen som existerade mellan män och kvinnors förhållanden 

(Gemöze, 2015).    

 

Studiens teoretiska utgångspunkt är feministisk poststrukturalism. Teorin ingår i det som 

brukar benämnas som tredje vågens feminism där den förgivettagna sanningen ifrågasätts för 

att istället finna ny “sanning” och öppna upp för ny förståelse för fenomen (Lenz Taguchi, 

2004). Det finns olika teorier kring hur genus eller kön definieras (Eidevald, 2011). I denna 

studie är begreppet kön förenligt med den feministiskt poststrukturalistiska synen som innebär 

att kön inte är något en person har utan något som konstrueras (Butler, 2007). På så sätt utgår 

teorin ifrån könsskillnader som socialt konstruerade och ifrågasätter således kategoriseringen 

av kvinnligt och manligt (Butler, 2007). Ofta benämns genus i samband med kön som socialt 

konstruerat men Lenz Taguchi (2004) hävdar att man inom feministisk poststrukturalism inte 
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ser att innebörden av kön och genus skiljer sig åt och väljer därför begreppet kön för att inte 

låta genus och kön bli tudelat och därför få en otydlig innebörd. Inom perspektivet ser man 

kvinnor och män varken som olika eller lika och teorin har inte för avsikt att försöka hitta 

skillnader och likheter mellan könen. Intresset ligger snarare i hur vi socialt konstruerar 

föreställningar om kön och hur de läggs till grund för vår uppfattning om vad som är kvinnligt 

respektive manligt (Eidevald, 2009). Lenz Taguchi (2004) menar att det är genom att utläsa 

de skillnader som människor skapar och hur vi kategoriserar kvinnligt och manligt som leder 

till att vi kan synliggöra och ifrågasätta den “sanning” som skapats om kön. På så sätt kan 

innebörden av man och kvinna omformas vilket ger människor större tanke- och 

handlingsmönster (Lenz Taguchi, 2004). Samhället är uppbyggt av diskurser om vad kvinnor 

och män är och kan vara. Diskursbegreppet inom feministisk poststrukturalism är innebörden 

och betydelsen i det som sägs och hur detta påverkar människors handlande i specifika 

situationer. Språket har på så sätt en central roll inom diskurser eftersom det är via orden som 

vi skapar och upprätthåller det som uppfattas som verklighet som därmed blir utgångspunkt 

för människors handlande (Lenz Taguchi, 2004). Könsdiskurser om vad som är manligt och 

kvinnligt upprätthåller normer då de reproducerar en bild av hur något "ska” vara. En sådan 

dominerad diskurs i förskolans praktik kan till exempel vara att flickor förväntas kunna vänta 

på sin tur medan pojkar antas ha sämre tålamod vilket leder till att pojkar snabbare får 

uppmärksamhet då personal i förskolan styrs av dessa dominerande diskurser om kön 

(Eidevald, 2011).  

 

Språket är en central del av perspektivet eftersom det är via språket vi kommunicerar med 

omvärlden och konstruerar och upprätthåller vår delade verklighetssyn (Eidevald 

2009; Lenz Taguchi 2004; Nordin-Hultman, 2004). Eftersom språket är betydande så har 

feministisk poststrukturalism som vision att föra fram vilka konsekvenser vårt sätt att 

kommunicera ger samt hur ordval påverkar människan i dess uppfattning om sig själv och det 

runt omkring (Eidevald, 2009). Inom teorin är det inte orden i sig som står som representant 

för verkligheten utan språket ingår i skapandet av det vi tolkar som verklighet (Eidevald, 

2011). 

 

2.4 Studiens analysverktyg  

 

Syftet med studien är att undersöka pedagogernas språkliga bemötande ur ett genusperspektiv 

och de analytiska verktyg som används är den feministiska poststrukturalistiska synen 
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på begreppen positionering och subjektivitet. Dessa används för att synliggöra hur 

pedagogernas språkliga bemötande av flickor och pojkar kan analyseras genom dem. 

 
2.4.1 Positionering 
 

Inom feministisk poststrukturalism kan inte människor vara mer eller mindre sig själva eller 

inta roller för olika situationer. Teorin utgår från att människan positionerar sig och 

positioneras av andra i förhållande till de hinder och möjligheter som situationen utgör och 

därför blir vi på olika sätt i olika sammanhang. Diskurser som finns runt om oss säger hur vi 

bör vara och agera och bidrar till hur vi positionerar oss (Nordin-Hultman, 2004). Barn får 

hjälp att hitta sin position genom att umgås med andra människor. Genom dessa möten 

positioneras barnen utifrån de befintliga diskurser som delar upp vad som är manligt och 

kvinnligt. Vi ärver kännedomen av kön i den form som det har framställts. Barn lär sig alltså 

att hitta sin position som pojke eller flicka genom samhällets diskurser (Davies, 2003). 

Pedagogens positioneringar av barnen innebär begränsningar eller möjligheter för dem att 

tillägna sig vissa karaktärsdrag. Genom detta talar pedagogen om vad som förväntas av barnet 

i den specifika situationen (Månsson, 2011). En pedagog kan alltså positionera en flicka efter 

stereotypa föreställningar om vad flickor är och kan vara. Denna positionering styr dock inte 

hela flickans subjektskapande då hon kan välja att godta positioneringen, gå emot den 

eller ompositionera sig (Nordin-Hultman, 2004). Dolk (2011) hävdar att pedagogerna har ett 

stort ansvar och menar att om de försöker skapa möjligheter för barn att positionera sig själva 

på olika sätt och bortse ifrån om det är en flicka eller pojke så finns det en möjlighet att 

utmana könsnormer för att på så sätt ge ytterligare förutsättningar för barnen att vara på. I en 

process där ett barn väljer att acceptera positioneringen som gjorts eller gå emot den kallas för 

barnets egna subjektskapande (Eidevald, 2009).   

 

2.4.2 Subjektivitet 
 

Inom den feministiskt poststrukturalistiska teorin används ordet subjektivitet och 

subjektskapande som alternativ till begreppet identitet (Månsson, 2011). Nordin-Hultman 

(2004) redogör att människan inte kan vara mer eller mindre sig själv, utan tanken är att 

människor blir på olika sätt utifrån normer och rådande diskurser som finns omkring oss. Ett 

barn är inte på ett visst sätt i förskolan eller intar en roll under idrotten. Barnet blir på ett 

visst sätt i vissa miljöer och sammanhang beroende på vilka möjligheter som finns för barnet 

utifrån meningsbärande diskurser. På så sätt går det inte att se ett barn som att denne är bråkig 
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eller tystlåten. Barnet blir bråkigt eller tystlåtet i olika sammanhang där miljön och 

personerna runt om är avgörande faktorer till hur barnets subjektskapande blir (Nordin-

Hultman, 2004). Utifrån detta ses inte jaget som något statiskt. Att vara någon innebär att 

konstant bli till då ingen situation är den andre lik. Genom detta skapas och omskapas vi till 

nya subjekt i situationer som vi befinner oss i (Davies, 2003). Människan benämns därmed 

som multipla subjekt inom feministisk poststrukturalism (Nordin-Hultman, 2004). Lenz 

Taguchi (2004) beskriver att människor är multipla subjekt då vi agerar på olika sätt beroende 

på tidpunkt och situation. Subjektet positioneras och positionerar sig på olika sätt i 

förhållande till rådande diskurser om kön. De verktyg som barn använder när de konstruerar 

sin könade subjektivitet är de vuxnas föreställningar och förutfattade meningar kring kön. 

Barnet anammar alltså de föreställningar som de vuxna har om hur en korrekt flicka eller 

pojke är och ska vara och detta påverkar hur barnet ser på sig själv, vem det blir och vem det 

vill vara (Månsson, 2011).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka pedagogers språkliga bemötande i förskolans praktik utifrån ett 

genusperspektiv. 

• Hur ser pedagogernas språkliga bemötande med barnen ut i förskolans praktik?   

• Vilka skillnader kan utläsas i hur pedagogerna bemöter flickor respektive pojkar?  
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4. Metod  

I detta avsnitt redovisas studiens metod under följande rubriker: Kvalitativ och kvantitativ 

metod, observationer, urval, genomförande, tillförlitlighet, etiska 

aspekter och databearbetning och analysmetod. 

 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod  
 

Studiens syfte är att undersöka pedagogers språkliga bemötande ur ett genusperspektiv i 

förskolans praktik. För att besvara syftet använde vi ett kombinerat metodval då studien 

gynnas både av en kvalitativ metod och en kvantitativ metod. Att kombinera dessa metoder, 

menar Bryman (2018) kan ge mer fullständighet i en studie. Begreppet fullständighet inom 

flermetodsforskning innebär att kombinationen av fler metoder ger ett mer fullständigt svar på 

studiens frågeställningar (Bryman, 2018). Denna studie har två frågeställningar där den första 

frågeställningen riktar sig mot en kvalitativ ansats. Rienecker & Stray Jørgensen (2018) 

menar att en kvalitativ metod är baserad på analyser och tolkningar av observationer samt 

beskrivningar. Det centrala i en kvalitativ studie 

är vad och varför (Rienecker & Stray Jørgensen, 2018). Denna metod riktade sig därför väl 

till studiens första frågeställning som handlar om att undersöka pedagogernas språkliga 

bemötande av barnen i förskolans praktik. Resultatet för den kvalitativa delen grundar sig på 

fältanteckningar som förts under de observationstillfällen som riktade sig emot studiens första 

frågeställning gällande det språkliga bemötandet ur ett genusperspektiv. Dessa 

fältanteckningar möjliggjorde en utförlig beskrivning och analys av det som observerats av 

det språkliga bemötandet (Bryman, 2018) utifrån begreppen positionering och subjektivitet. 

Den kvalitativa metoden är dock inte tillräcklig för att uppnå hela studiens syfte utan 

kompletterades därför med en kvantitativ metod som besvarade studiens andra frågeställning. 

 

Enligt Rienecker och Stray Jørgensen (2018) är en kvantitativ studie det som kan formuleras 

smalt och mätas i tal, mängd och storlek. Studiens andra frågeställning handlar om vilka 

skillnader som kan utläsas i hur pedagogerna språkligt bemöter flickor respektive pojkar. 

Därför passade en kvantitativ metod i det avseendet att det konkret gick att visa på 

procentuella skillnader. Den kvantitativa datainsamlingen skedde via ett observationsschema 

(Se bilaga 5) där pedagogernas språkliga bemötande markerades i olika kategorier. Den 

kvantitativa datainsamlingen kompletterades utöver observationsschemats markeringar med 

fältanteckningar för att möjliggöra en djupare analys av det kvantitativa resultatet. 

Fältanteckningarna som fördes i samband med observationsschemats markeringar har som 
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avsikt att ge fasta exempel där skillnader i pedagogernas språkliga bemötande av pojkar 

respektive flickor visar sig. Detta möjliggjorde att resultatet kunde analyseras och förstås 

genom begreppen positionering och subjektivitet. Resultatet för studiens andra frågeställning 

presenteras alltså dels utifrån observationsschemats datainsamling som ger procentuella 

siffror i en tabell, dels utifrån fältanteckningar som förs under dessa tillfällen tillsammans 

med observationsschemat och möjliggör en förklaring och exemplifiering genom de valda 

analysbegreppen till de siffror som observationsschemat resulterar i. 

 

Även om det är två frågeställningar med olika metoder bildar dessa en helhet där den ena 

metoden är beroende av den andra för att nå studiens syfte som är att undersöka pedagogernas 

språkliga bemötande ur ett genusperspektiv i förskolans praktik.   

 

4.2 Observationer  

Vi var icke-deltagande under studiens observationer vilket innebar att vi som observatörer 

hade en iakttagande roll av det som skedde under observationstillfällena. I icke-deltagande 

observationer ställer forskaren inga frågor eller deltar i aktiviteter (Bryman, 2018). Detta 

gjorde vi eftersom vårt deltagande i observationen inte hade någon relevans för studiens syfte. 

Observationer kan vara av strukturerad eller ostrukturerad karaktär (Bryman, 2018). En 

strukturerad observation utgår ofta ifrån ett observationsschema och har fasta och tydliga 

regler kring det som ska observeras. En ostrukturerad observation innefattar inte en lika tydlig 

riktning på vad det är som observeras utan man vill så noga som möjligt notera hur de som 

observeras beter sig och sedan skapa en så målande beskrivning som möjligt kring det som 

observeras (Bryman, 2018). En observationsstudie kan ha låg eller hög grad av struktur och 

den ena varianten utesluter inte den andra (Franzén, 2014). Våra observationer som var 

avsedda att besvara den första frågeställningen gällande pedagogernas språkliga bemötande 

utifrån ett genusperspektiv, hade låg grad av struktur då vi inte i förväg visste exakt 

vad inom det språkliga bemötandet vi letade efter. Observationerna till den andra 

frågeställningen som rörde skillnader i det språkliga bemötandet av flickor och pojkar hade 

däremot en hög grad av struktur då dessa bland annat utgick ifrån ett observationsschema med 

tydliga riktlinjer och förutbestämda kategorier (Se bilaga 5). Fältanteckningarna som fördes 

under andra frågeställningens observationstillfällen ihop med observationsschemat var även 

de mer specifika då dessa fältanteckningar utgick ifrån att se konkreta exempel utifrån 

observationsschemats kategorier. 
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Fältanteckningar är den datainsamlingsmetod som används för att besvara studiens 

två frågeställningar. Fältanteckningarna var utformade och inspirerade av Skolverkets (2012) 

spaltdokumentation eftersom det är ett bra hjälpmedel för att kunna synliggöra det som sker 

(se bilaga 4). Spaltdokumentationen används i studien för att kunna beskriva en situation, för 

att lyfta fram vad pedagogerna säger samt ge plats för egen reflektion. Vi skrev båda 

fältanteckningar under den första frågeställningens observationer för att få mer bredd på 

resultatet och kunna jämföra och utveckla det som vi har antecknat. Enligt Bryman (2018) ska 

dessa anteckningar vara så detaljrika, levande och tydliga som möjligt trots att de blir 

kortfattade. För den andra frågeställningen användes ett observationsschema (se bilaga 5) 

samt fältanteckningar (se bilaga 4). I ett observationsschema kategoriseras, 

enligt Christoffersen och Johannessen (2015) informationen i definitionsboxar som är 

förbestämda och utgår från det som är relevant utifrån studiens syfte. Under dessa 

observationstillfällen förde den ena observationsschemats streckmarkeringar och den andra av 

oss skrev fältanteckningar. De kategorier som observationsschemat grundar sig på utgår från 

tidigare forskning om det språkliga bemötandet av flickor och pojkar (Davies, 2003; Eidevald, 

2009; Heikkilä, 2015, Karlsson, 2009; SOU, 2004:115; Wahlström, 2004 och Wedin, 

2014).  Kategorierna vi använde oss av var komplimang för egenskap, komplimang för 

utseende, slutna frågor, öppna frågor, namn i positiv bemärkelse, namn i negativ bemärkelse 

samt uppmanas att hjälpa till och bakgrunden till dessa val beskrivs nedan.  

 

Komplimang av egenskap respektive utseende  

Davies (2003) menar att barn som går på förskola använder sig av kläddetaljer för 

att uttrycka vilket biologiskt kön de tillhör. Vidare menar Davies (2003) att kläderna är en 

ytlig sak som får stark betydelse för barnen om vad som är manligt och kvinnligt även i de 

språkliga koderna. Wedin (2014) hävdar att flickor ofta får höra att de har en söt klänning på 

sig eller att de ser ut som fina prinsessor medan pojkar ofta får höra att de är tuffa, är snabba i 

sina nya skor och har häftiga tröjor på sig. Genom ett sådant typ av bemötande lär sig barnen 

att uppfatta hur de förväntas vara.   

  

Slutna och öppna frågor  

Eidevald (2011) och Wedin (2014) redogör att pojkar i större utsträckning får slutna frågor 

där svaret förväntas vara ja eller nej. Flickor däremot får fler öppna frågor som då kräver fler 

ord för att besvaras. 
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Namn i positiv samt negativ bemärkelse  

Heikkilä (2015) och Wahlström (2004) beskriver att pojkar generellt i förskolan får höra sitt 

namn i negativ bemärkelse oftare än flickor. Wahlström (2004) redogör att när observationer 

har gjorts på förskolor har resultatet visat att pojkar får höra sitt namn 60–75 gånger per 

timme i negativ bemärkelse av pedagogerna. Flickorna talades till i längre meningar och med 

ett bredare ordförråd. Samtalen med flickorna liknade mer konversationer än tillsägelser.  

  

Uppmanas att hjälpa till  

I en utredning av SOU (2004:115) om jämställdhet i förskolan visar det sig att flickor 

förväntas ta ett större ansvar och hjälpa till mer i jämförelse med pojkar. Vidare redogör SOU 

(2004:115) att pedagogerna som deltog i studien medgav att flickornas behov ofta blir 

sekundära och att de ofta blir pedagogernas “hjälpfröknar” när det handlar om att klä på de 

andra barnen, duka inför maten och liknande exempel. Karlsson (2009) fick liknande resultat i 

sin studie angående att flickor ofta tilldelas eller tar på sig ansvaret att vara “hjälpfröken”. 

Flickorna är först med att ta ansvar för att städa efter sig och sedermera ta ansvar och hjälper 

pojkarna att plocka undan. Att flickor ofta intar eller tilldelas rollen som hjälpfröken är något 

som även Månsson (2000) och Wahlström (2004) belyser och problematiserar.  

 

4.3 Urval  
 

Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval som Bryman (2018) och Denscombe (2018) 

menar bygger på vad som är lämpligt för forskarna att välja eftersom det ligger nära till hands. 

Vårt bekvämlighetsurval grundar sig på att rektorn på enheten är bekant med oss båda två då 

vi har gjort praktik på den tillfrågades förskola. Urvalet består av två avdelningar på två olika 

förskolor för att få en bredare bild av observationerna. Totalt är det åtta pedagoger som har 

observerats. Vi har valt att observera alla pedagoger och inte göra skillnad på personalens 

utbildning, för i förskolans utbildning ska alla som är verksamma vara goda förebilder för 

barnen oavsett deras egen utbildning (Skolverket, 2018).   

 

   

4.4 Genomförande  

 

För att genomföra studien kontaktade vi en rektor i ett förskole-område via e-post där vi 

presenterade studiens syfte. I vår förfrågan (se bilaga 1) bad vi om tillåtelse att få genomföra 

vår undersökning på två förskolor i rektorns förskole-område för att få en större bredd på 
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resultatet. Rektorn tilldelade oss en kontaktperson som välkomnade oss till två förskolor för 

att utföra våra observationer. Innan vi inledde våra observationer samlade vi in samtyckesbrev 

från samtliga pedagoger som valde att delta (se bilaga 2). De pedagoger som deltog var 

förskollärare, barnskötare och långtidsvikarier. Alla vårdnadshavare fick också information 

om studiens syfte och de fick därmed möjlighet att avböja deras barns deltagande i studien om 

de önskade det (se bilaga 3.). Dessa brev är utarbetade av en mall från Högskolan för lärande 

och kommunikation vid Jönköpings Universitet. Samtliga pedagoger gav samtycke för att 

delta. Ingen vårdnadshavare lämnade heller in en blankett där de markerat att deras barns 

deltagande inte godkändes vilket gjorde att alla barnen fick lov att observeras. Detta 

underlättade vår observation avsevärt då det hade kunnat bli ett stort fokus på hur dagarna 

skulle organiseras utan att vi skulle haft någon större påverkan i utbildningen. Jämsides med 

observationstillfällena tog vi oss tid att reflektera och analysera vår insamlade data då detta är 

relevant och bör ske under hela observationsprocessen (Franzén, 2014). 

 

Fältanteckningar (se bilaga 4) och observationsschema (se bilaga 5) användes för att samla 

data till studien.  Observationerna genomfördes under en veckas tid med totalt tio 

observationer om 30–60 minuter per tillfälle. Vi genomförde fem observationer per 

frågeställning. Empirin som samlades in analyserades via en feministisk poststrukturalistisk 

förståelse av begreppen positionering och subjektivitet (Lenz Taguchi, 2004). Dessa beskrivs 

närmare under rubriken databearbetning och analysmetod. Observationerna för studiens första 

frågeställning gjordes under den fria leken där barn och pedagoger rörde sig fritt i lokalerna. 

Observationerna för studiens andra frågeställning gjordes under mer styrda tillfällen såsom 

samlings-, måltids- och tambursituation. Detta för att undvika att antalet barn varierade under 

observationstillfällena och riskera att bidra till en negativ inverkan på resultatets 

tillförlitlighet. 

 

Vi var icke-deltagande i våra observationer för att inte störa eller påverka utbildningen samt 

underlätta datainsamlingen. På en av avdelningarna var barnen bekanta med våra ansikten 

sedan tidigare och under dessa observationer visade det sig att barnen knappt brydde sig om 

oss. De tyckte heller inte att det var jobbigt att vi var där. Däremot på avdelningen där vi 

aldrig hade varit tidigare visade sig detta vara svårare än vad vi trott. Ju mer vi besökte 

förskolan desto mer ville barnen umgås med oss. Vi fick då göra korta avbrott i observationen 

för att besvara barnens frågor och liknande. När vi sedan behövde börja observationerna igen 

sa vi till barnen att vi skulle fortsätta med vårt skolarbete och skriva vilket gjorde att de till 

slut återgick till sina aktiviteter och observationerna kunde fortsätta. De observationer som 
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studiens andra frågeställning riktar sig emot var betydligt enklare att genomföra då dessa 

skedde under mer styrda situationer där barnen satt och åt, klädde på sig eller hade samling.  

 

4.5 Tillförlitlighet   
 

Studien består av en kvalitativ och kvantitativ metod och begreppen inom tillförlitlighet 

skiljer sig något beroende på vilken metod en studie har. Bryman (2018) kritiserar att samma 

begrepp inom tillförlitlighet ofta används både inom kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Bryman (2018) menar att det blir problematiskt att använda begreppen reliabilitet 

och validitet inom kvalitativ forskning eftersom dessa begrepp eftersträvar att det finns en 

sanning, vilket är den kvalitativa studiens motsats. Med hänsyn till detta förklarar vi 

begreppen trovärdighet och pålitlighet för den kvalitativa delen av studien samt reliabilitet 

och validitet kopplat till vår kvantitativa del.   

 

4.5.1 Trovärdighet och pålitlighet  
 

Trovärdighet beskriver Bryman (2018) som att forskaren under processen har säkerställt att 

forskningen genomförts i enlighet med de regler som finns. Det andra kriteriet för att studien 

ska vara trovärdig är att resultatet rapporteras till dem som har deltagit i studien. Genom att 

göra detta kan deltagarna godkänna resultatet som tagits fram samt ge förslag på eventuella 

korrigeringar i studien. Studien lutar sig emot de regler och riktlinjer som Jönköping 

University fastslår om hur vetenskapliga studier ska gå till. Detta genererar således en hög 

trovärdighet inom det området. Det andra delkriteriet uppfylls inte då deltagarna inte fick ta 

del av resultatet innan uppsatsen publicerades. Eftersom resultatet är baserat på observationer 

som är grundade på våra egna iakttagelser och inte innehåller citat så är det svårt för 

deltagaren att i efterhand korrigera delar. Utifrån dessa kriterier anser vi att studien har en 

förhållandevis hög trovärdighet som sänks något på grund av det andra delkriteriet. 

 

Patel och Davidson (2011) beskriver att pålitlighet i en studie innefattar att forskarna med 

noggrannhet redogör hela processen av de moment som förekommit i studien. Vi har på ett 

grundligt sätt redovisat forskningsprocessen genom hela studien och anser att vi uppfyller det 

kravet. Pålitlighet innebär också att forskarnas egna värderingar eller den teoretiska 

inriktningen inte ska påverka utförandet och slutsatsen, utan forskarna ska handla i god tro. 

Detta kan vi inte garantera då vi under observationstillfällena kan vara präglade av den 

tidigare forskning och litteratur vi läst och lättare uppmärksammat en viss typ av bemötande 
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under datainsamlingen. Därför kan vi inte styrka studiens pålitlighet då vi inte kan säga hur 

mycket det påverkade oss under insamlingen av data.  

 

4.5.2 Validitet och reliabilitet 
 

Bryman (2018) menar att validitet handlar om huruvida ett mått faktiskt mäter vad det är 

avsett att mäta. Observationsschemats kategorier var utformade för att kunna utläsa skillnader 

mellan hur pojkar och flickor blir bemötta. Resultatet visar att observationsschemats data 

fungerade väl för att utläsa skillnader, vilket ger denna del av studien hög validitet. 

 

I en studie vill man uppnå en hög reliabilitet. Frågor som rör mätningarnas pålitlighet är det 

som menas med reliabilitet i en kvantitativ studie. Ett observationsschemas tydliga riktlinjer 

gör det enkelt för observatören att snabbt markera det som ingår i kategorierna. Resultatet för 

de observerade tillfällena som gjordes är därmed pålitligt. Bryman (2018) redogör att 

svårigheten i att hålla en hög reliabilitet vid strukturerade observationer är att observatörens 

uppmärksamhet kan försämras med tiden. Detta tog vi hänsyn till inför våra observationer och 

valde att inte observera mer än en timme i taget. På så sätt kunde vi bibehålla 

uppmärksamheten. Något som kan leda till en lägre grad reliabilitet vid observationer är att 

personerna som observeras förändrar sitt naturliga beteende när de är medvetna om att de 

observeras (Bryman, 2018). Detta gjorde att vi inte delgav exakt vilka områden som 

observationsschemat utgick ifrån för att pedagogerna på så sätt inte skulle förändra sitt 

beteende utifrån det vi tittade på. Därför hävdar vi att den kvantitativa studien har hög 

validitet och reliabilitet.  

 

4.6 Etiska aspekter   
 

För att belysa den etiska aspekten har deltagarna informerats om syftet med studien och att 

deras medverkan skyddas av individskyddskravet. Det finns fyra grundläggande krav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera och 

upplysa deltagaren om dess medverkan i undersökningen och att detta är frivilligt samt att 

denne har all rätt att avbryta om deltagaren önskar det. Enligt samtyckeskravet behöver vi 

som forskare ett samtycke för att vi ska få genomföra vår studie och detta inhämtas från 

deltagaren. Samtyckesbrev för pedagoger samt vårdnadshavare skickades ut i samband med 

den första kontakten med rektorn. Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagande 
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pedagoger som har lämnat uppgifter som kan vara etiskt känsliga ska ha ett löfte om 

tystnadsplikt. I nyttjandekravet får vi som forskare inte använda eller låna ut det insamlade 

materialet för annat bruk än vår forskning. Samtliga krav belystes i samtyckesbrevet så alla 

deltagare tydligt skulle vara medvetna om syftet med studien och deras rättigheter. All data 

som vi har samlat in via observationer kommer att makuleras när uppsatsen är godkänd 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

 

4.7 Databearbetning och analysmetod 

 

Databearbetningen utifrån studiens första frågeställning började efter varje 

observationstillfälle genom att vi läste, sammanställde och förtydligade våra fältanteckningar. 

Franzén (2014) menar att det är av stor vikt att få ner det som observerats så fort som möjligt 

för att inte glömma bort viktiga detaljer. Vi renskrev våra fältanteckningar var för sig för att 

därefter gå igenom materialet tillsammans. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver att 

mängden av det insamlade materialet kan kännas kaosartad och oöverskådlig för forskaren. 

Därför är det av stor vikt att sortera det och på så sätt få ordning på analysen. Det insamlade 

materialet sorterades in i teman utifrån att det berörde liknande bemötanden eller situationer. 

Dessa teman var till en början relativt specifika men Rieckner och Stray Jørgensen (2018) 

belyser vikten av att gå igenom den insamlade datan om och om igen för att på så vis hitta nya 

sätt att se på det. Detta togs hänsyn till och vilket ledde till att gemensamma mönster i de 

teman som skapats och gjorde att de teman som tidigare varit ett flertal istället kunde bilda två 

större områden. Dessa två områden presenteras i resultatet under rubrikerna: pedagogernas 

språkliga bemötande vid tillrättavisning och pedagogernas språkliga bemötande i dialog med 

barnen. En del av det insamlade materialet behövde reduceras. Rennstam och Wästerfors 

(2015) beskriver reduceringen av data som “representationsproblemet” vilket beskrivs som 

begränsningen i att redovisa all data som samlats in och därmed företräda det observerade 

området i sin helhet. Beskärningen av data är en relevant del i att ta fram det som studien 

främst ska uppmärksamma. Därför reducerades den datainsamling som inte till fullo rörde 

studiens syfte eller var återkommande i pedagogernas språkliga bemötande. 

 

Svensson (2015) påvisar att en teori är nödvändigt inom forskning då data ska analyseras. 

Teorin gör det möjligt att förklara varför något har inträffat. Dock kan inte hela 

beskrivningarna av forskningsmaterialet förstås genom en hel teori utan datan analyseras och 

får därför ett sammanhang av teorin. Eftersom syftet med studien är att undersöka 

pedagogernas språkliga bemötande utifrån ett genusperspektiv ser vi begreppen positionering 

och subjektivitet som användbara i analysen av materialet. Dessa begrepp utgör studiens 

https://dod.mtm.se/play/5e27_0169.smil
https://dod.mtm.se/play/5e27_0169.smil
https://dod.mtm.se/play/5e27_0169.smil
https://dod.mtm.se/play/5e27_0169.smil
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analytiska verktyg och användes noggrant när det insamlade materialet bearbetades för att 

förstå pedagogernas språkliga bemötande av pojkar och flickor utifrån en feministisk 

poststrukturalistisk syn.  

 

Databearbetningen för studiens andra frågeställning gjordes efter varje observationstillfälle 

genom att sammanställa observationsschemats streckmarkeringar och omvandla dem till 

siffror. Tillsammans med dessa siffror skrev vi även in antalet flickor och pojkar som var på 

plats för att enkelt kunna räkna ut resultatet i procent när observationerna var slutförda. 

Fältanteckningarna som skrevs i samband med dessa observationer användes för att 

komplettera observationsschemats resultat i siffror och därigenom möjliggöra en läsning i 

relation till studiens analytiska begrepp. En läsning av situationerna via begreppen 

positionering och subjektivitet gjordes genom att all insamlad data granskades utifrån en 

feministisk poststrukturalistisk syn av begreppen. Detta möjliggör en förklaring till 

observationsschemats resultat och pedagogernas språkliga bemötande utifrån ett 

genusperspektiv. 
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5. Resultat 

Resultatet analyseras via begreppen positionering och subjektivitet som de beskrivs i en 

feministisk poststrukturalistisk teori. Begreppen ställs i relation till resultatet som gör det 

möjligt att se pedagogernas språkliga bemötande och hur deras skilda föreställningar och 

förväntningar på flickor och pojkar visar sig utifrån ett feministiskt poststrukturellt 

synsätt. Resultatet i studiens andra frågeställning presenteras utifrån tabeller som påvisar 

procentuella skillnader. Resultatet presenteras även genom fältanteckningar som används för 

att visa exempel på hur positionering och subjektivitet utspelar sig i förhållande till 

observationsschemats kategorisering. Resultat som visas i procent är avrundat till närmaste 

heltal för att enkelt tyda det. Studiens resultat är baserat på de tio observationstillfällen som 

genomförts och kan därmed inte tillskrivas förskolans praktik i stort. 

 

5.1 Hur ser pedagogernas språkliga bemötande med barnen ut i förskolans praktik? 
 

I följande avsnitt kommer studiens resultat och analys från de gjorda observationerna att 

presenteras. Resultatet visar två områden där pedagogernas språkliga bemötande är intressant 

i förhållande till frågeställningen och förklaras genom de valda analytiska begreppen. De 

områden som presenteras har rubrikerna: Pedagogernas språkliga bemötande vid 

tillrättavisning och pedagogernas språkliga bemötande i dialog med barnen. 

 

5.1.1 Pedagogernas språkliga bemötande vid tillrättavisning 
 

Resultatet visar att pedagogerna på de observerade förskolorna språkligt bemöter flickor och 

pojkar olika i situationer där barnen tillrättavisas. Något som tydligt framgår inom området 

tillrättavisning är skillnaden i pedagogens sätt att bemöta pojkar och flickor när de gör något 

som pedagogerna anser är olämpligt. När en pojke är i konflikt med någon eller gör något som 

pedagogen tycker är fel tillrättavisar ofta pedagogen pojken genom att använda ord som 

“sluta, lägg av, gör inte så”. Ofta säger pedagogen också endast pojkens namn i sträng ton för 

att visa att pedagogen tycker att barnet gör fel. När det är en flicka inblandad bemöter 

pedagogen situationen annorlunda och tar sig tid och förklarar varför beteendet är fel och ger 

ofta förslag på hur flickan kunde gå tillväga istället. Flickor och pojkar positioneras olika 

inom området på grund av att de är just flickor eller pojkar. Sett utifrån en feministisk 

poststrukturalistisk teori positioneras pojkarna utifrån diskurser om att de i högre utsträckning 

än flickor är bråkiga och stökiga. Om pedagogerna utgår ifrån denna diskurs om pojkar vid 

tillrättavisning, finns det ingen anledning för dem att förklara varför beteendet anses vara fel, 
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eftersom stökig och bråkig är något som pedagogerna tillskriver gruppen pojkars subjektivitet. 

Pedagogernas sätt att positionera flickor vid tillrättavisning påverkas av könsdiskurser som 

säger att flickor är duktiga. Pedagogernas val att motivera sin tillrättavisning till flickor och 

inte pojkar ses utifrån en feministisk poststrukturalistisk syn som att pedagogen vill justera 

flickors beteende för att de ska återgå till sina positioner som duktiga medan pojkar inte har 

samma förväntningar på sig gällande uppförande. 

 

Ett tydligt exempel på en situation där pedagogen tillrättavisar en pojke och en flicka på olika 

sätt i en likartad situation är när några barn spelar spel med en pedagog. En av pojkarna sätter 

sig så att ett annat barn inte ser spelplanen. Pedagogen uppmanar X att flytta sig en bit 

bakåt. Pojken gör inte det utan sitter kvar. Pedagogen flyttar då pojkens stol bakåt och berättar 

för pojken att han sitter bra där. När samma situation inträffar med en flicka förklarar 

pedagogen för flickan att när hon sitter på det viset är det svårt för kompisen bredvid att se 

spelplanen. Pedagogen uppmanar därefter flickan att flytta bakåt, vilket hon då gör. 

Pedagogen bemöter dessa situationer annorlunda beroende på om det är en pojke eller flicka 

som sitter i vägen. Pojken blir tillrättavisad med en sträng ton och utan förklaring. Flickan 

tillrättavisas med en förklaring som uppmanar henne att ta hänsyn till kompisen som inte ser 

spelplanen ordentligt. Flickan positioneras av pedagogen utifrån att hon som flicka är duktig 

och inte skulle sitta i vägen om hon är medveten om att en kompis inte ser. Pojken 

positioneras däremot utifrån könsdiskurser om att pojkar främst tänker på sig själva och 

därmed sitter i vägen trots att han är medveten om att kompisen inte ser. Pedagogernas 

föreställning om barnens subjektivitet kan utifrån dessa exempel förstås som att den är något 

statiskt, där barnet utifrån sin könstillhörighet är på ett visst sätt och därmed bemöter 

pedagogerna barnen olika om det är en flicka eller pojke.  

 

Något annat som noteras vid ett flertal tillfällen inom området tillrättavisning är att pojkar 

tillåts att skojbråka och stöka omkring i högre grad än flickorna. Ett exempel på detta är 

när fyra pojkar kastar kuddar på varandra. Pedagogen pratar ibland med pojkarna och ber en 

av dem att vara lite försiktig när han kastar. Vid ett senare tillfälle kastar några flickor kuddar 

på varandra och de blir nästan direkt tillrättavisade av pedagogen i rummet som ber dem att 

sluta. Här positionerade sig flickorna likadant som pojkarna tidigare gjort men tilläts inte inta 

denna positionering. Exemplet visar att toleransen är lägre när flickorna busar med kuddarna 

än när pojkarna gör det. Pedagogerna positionerar pojkar och flickor olika eftersom de har 

skilda förväntningar på dem. Detta bemötande skapar könade subjektiviteter eftersom 

flickorna lär sig att de inte tillåts att busa och stöka omkring men ser att pojkarna är tillåtna att 

göra det.  
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5.1.2 Pedagogernas språkliga bemötande i dialog med barnen 

  

Under observationstillfällena talar pedagogerna i längre meningar samt visar ett större 

engagemang i dialogen med flickor än med pojkar. Datainsamlingen visar att pedagoger ofta 

ställer korta frågor där ja och nej är svarsalternativ till pojkar. Till flickorna är frågorna mer 

ingående där pedagogen väntar sig ett utförligt svar. Ett exempel i dialog mellan pedagog och 

barn är hur pedagogen ofta upprepar det pojken berättar för att bekräfta att pedagogen hänger 

med. Detta är något som tydligt framkommer via datainsamlingen. En pojke som berättar vad 

han gjorde i helgen får bekräftelse genom att pedagogen ställer frågor som “Jaha, gjorde du 

det?” vilket tenderar till att nästan avbryta pojkens berättelse då han hela tiden tvingas att 

svara på retoriska frågor som endast bekräftar det han säger. När flickor berättar om något får 

de oftast frågor runt om det som berättas där pedagogen visar intresse och frågar saker utöver 

det de precis berättat.  

 

Återkommande situationer i det språkliga bemötandet i dialog med barnen är hur pedagogen 

ofta avbryter ett pågående samtal med en flicka för att en pojke påkallar pedagogens 

uppmärksamhet. Ett exempel på en sådan situation är i tamburen där en flicka ber om att få 

hjälp med att klä på sig. Pedagogen börjar då hjälpa flickan och ett samtal inleds. Efter en kort 

stund ropar en pojke att han behöver hjälp med skorna. Pedagogen lämnar omedelbart flickan 

och avbryter både dialogen som påbörjats men också hjälpen med att knäppa jackan. 

Pedagogen går till pojken och flickan står kvar och väntar tills pedagogen kommer tillbaka 

och får då hjälp med att knäppa sin jacka. Dialogen återupptas inte.  

 

Liknande situationer uppstod ett flertal gånger där pedagogen i samtalet med en flicka vänder 

sig till en pojke för att besvara honom medan flickan står kvar och väntar på att få fortsätta det 

hon vill säga. Pedagogen positionerar även här pojkar och flickor annorlunda i dialogen 

genom att pojkar ges uppmärksamhet när den påkallas trots att flickan står i dialog med 

pedagogen. Flickan positioneras utifrån normer om hur flickor förväntas kunna vänta och ha 

tålamod medan pojken positioneras utefter könsnormer om att pojkar har sämre tålamod och 

ges därmed uppmärksamheten när han ber om den. Eftersom pojkarna generellt får 

uppmärksamhet när de ber om den blir det en del av pojkarnas subjektivitet som visar sig 

genom att de fortsätter avbryta och förvänta sig pedagogernas uppmärksamhet trots att 

pedagogen är upptagen. I ett fall avbryter inte pedagogen dialogen när en pojke påkallar 

uppmärksamheten. Pedagogen avslutar sin mening i samtalet med flickan i hög hastighet så 

det är nästintill omöjligt att hänga med. Detta gör pedagogen för att en pojke står bredvid och 
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säger pedagogens namn. Pedagogen talar då fortare för att snabbare kunna avsluta dialogen 

med flickan och svara pojken som står bredvid och påkallar pedagogens uppmärksamhet. När 

en flicka påkallar uppmärksamhet av pedagogen, som är i ett samtal med några andra barn, 

ber pedagogen flickan vänta ett ögonblick. Flickan positioneras återigen utifrån normer om 

kön där flickor förväntas kunna vänta på sin tur medan pojkar positioneras utifrån att ha dåligt 

tålamod och prioriteras därmed före flickor i situationer där de kräver uppmärksamhet. På 

detta sätt skapas könade subjektiviteter hos barnen, då flickor lär sig att de förväntas kunna 

vänta på sin tur och att pojkar prioriteras före. Pojkar lär sig också att de får uppmärksamhet 

när de ber om det och positionerar därmed sig själva utifrån att de har svårt att vänta i 

situationer då de vill ha uppmärksamhet. Genom detta fortlöper beteendet och blir en del av 

barnens egna subjektskapande. 

 

5.2 Vilka skillnader kan utläsas i hur pedagogerna bemöter flickor respektive pojkar? 
 

Ett observationsschema användes för att få fram resultatet i siffror och fältanteckningar för att 

beskriva siffrorna genom konkreta exempel. Fältanteckningarna kompletterar därmed 

siffrornas resultat och detta möjliggör en läsning utifrån begreppen positionering och 

subjektivitet. De kategorier som besvarar andra frågeställningen är Komplimang av egenskap, 

uppmanas att hjälpa till, slutna frågor, öppna frågor, namn i positiv bemärkelse och namn i 

negativ bemärkelse.   

 

5.2.1 Komplimang av egenskap  
 

 Antal pojkar: 28 (48%)  Antal flickor: 30 (52%)  

                    12                       6  

                    67%                      33%  

 

Pedagogerna ger under observationerna tolv komplimanger till pojkar för deras egenskaper 

och flickorna får sex stycken. Under observationerna förekommer det vissa skillnader i vilken 

typ av komplimang för egenskap som ges samt i vilken situation de förekommer. Pojkarnas 

komplimanger för deras egenskaper ger pedagogerna när de uppmuntrar barnet att klara av 

något. Detta händer framförallt i måltidssituationer där pedagoger uppmanar pojkar att 

självständigt klara av något som att exempelvis hälla upp mjölk eller dela sin mat. Då 
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uppmuntras pojkar genom att få komplimanger för deras egenskaper så som att han får höra 

att han är stark. Pojkars subjektivitet påverkas av upprepade kommentarer kring dessa 

egenskaper där deras styrka får betydelse i uppgiften att klara av något. Liknande exempel 

syns i tambursituationen då en pedagog uppmuntrar en pojke att sätta på sig sina skor. 

Pedagogen motiverar pojken att ta på sig skorna genom att poängtera hur snabb pojken är och 

att han borde visa pedagogen det ute sedan. De gånger flickor får komplimanger för sina 

egenskaper är främst i situationer där de gör något snällt för en annan person. Ett exempel på 

detta är under måltid där en flicka skickar brödet till ett barn som inte hunnit ta något. 

Pedagogen säger då att flickan är en snäll kompis. Ordet snäll var något som var 

överrepresenterat i pedagogernas val av komplimang för egenskap till flickorna. Genom att 

pedagogen positionerar flickor som snälla och omtänksamma medan pojkarna positioneras 

som starka och snabba stärker det de traditionella föreställningarna om kön som påverkar 

barnens könade subjektivitet.  

5.2.2 Uppmanas att hjälpa till   
 

Antal pojkar: 28 (48%)       Antal flickor: 30 (52%)            

                       9                       16  

                      36%                             64%         

 

Resultatet visar att pedagoger uppmanar både flickor och pojkar att hjälpa till men att 

flickorna uppmanas i högre utsträckning än pojkarna under de observerade tillfällena. Barnen 

uppmanas främst att hjälpa till under måltidsituationer, till exempel med att duka eller skicka 

maten till varandra. Två gånger under observationerna får flickor i uppdrag av pedagogerna 

att hämta ett annat barn som inte satt sig till bordet än. Flickorna positioneras i högre grad 

som hjälpsamma än pojkarna. Detta påverkar flickornas subjektskapande då förväntningen på 

flickor är att vara hjälpsam. Därigenom kommer flickor troligtvis att positionera sig som 

hjälpsamma subjekt i situationer och blir således en del av deras könade subjektivitet, att som 

flicka vara hjälpsam.  
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5.2.3 Slutna frågor 
 

Antal pojkar: 28 (48%)  Antal flickor: 30 (52%)  

                   87                                    36  

                   71%                     29%    

 

Resultatet visar att pojkar får betydligt fler slutna frågor än flickor. Under måltiderna handlar 

frågorna till en början om det som rör vad barnen vill ha att äta eller dricka. De slutna 

frågorna fortsätter därefter med konstateranden av det pojkarna berättar. Detta gör att ingen 

riktig dialog skapas, snarare bekräftar pedagogen att hon lyssnar på pojken genom att upprepa 

mycket av det säger fast som en fråga. Detta gör att samtalen snabbt dör ut eftersom pojkarnas 

talutrymme begränsas genom de slutna frågorna. Flickorna fick betydligt färre slutna frågor 

och pedagogen visade mer intresse i det de berättar. Genom detta positionerar pedagogerna 

pojkarna utifrån föreställningar om pojkar som mindre kommunikativt begåvade och ger 

därför pojkar enkla frågor med få svarsmöjligheter. Ett exempel på en dialog som inte leder 

vidare är när en pojke säger att han vill bli doktor när han blir stor. Pedagogen svarar genom 

att upprepa det barnet just sa fast som en fråga likt “Jaha, vill du det?”. Pojken svarar inte på 

den frågan och dialogen bryts. Pojkarna får utifrån resultatet inte samma möjligheter till att 

kommunicera med pedagoger som flickorna får. 

  

5.2.4 Öppna frågor  
 

Antal pojkar: 28 (48%) Antal flickor: 30 (52%) 

                   17                       31  

                    35%                      65%  

 

Pedagogerna ger flest öppna frågor till flickor. Av totalt 48 öppna frågor ställer pedagogerna 

31 av dem till flickor. Pedagogernas öppna frågor till barnen kommer oftast i samband med 

att barnen berättar något. De öppna frågorna använder pedagogerna när de vill att barnen ska 

fördjupa och förtydliga det de talar om. Skillnaden i hur pedagogerna ställer öppna frågor till 

flickor respektive pojkar visas under flera tillfällen. Ett exempel är när pedagogen frågar vad 
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barnen vill dricka till maten. Flickorna får betydligt oftare frågan “Vad vill du dricka?” medan 

pojkarna oftare får frågan “Vill du ha mjölk?”. Liknande frågor där flickorna positioneras som 

aktiva att framföra sina val medan pojkarna positioneras som passiva att utrycka sina är när 

pedagogen frågar en flicka vad hon ska göra när de ska gå ut efter mellanmålet. Resultatet 

visar att det är skillnad i hur pedagogerna ställer sina öppna frågor mellan flickor och pojkar 

och att flickorna får fler öppna frågor. 

 

5.2.5 Namn i positiv bemärkelse  

 

Antal pojkar: 28 (48%) Antal flickor: 30 (52%) 

                  22                    25  

                  47%                     53%  

 

Pedagogen säger namnen på både flickor och pojkar i positiv bemärkelse. Ofta använder 

pedagogerna namnen på barnen när de påkallar deras uppmärksamhet. Detta sker 

kontinuerligt och pedagogerna frågar barnen vid namn vad de vill ha för frukt eller nämner 

deras namn i ett roligt eller positivt sammanhang för att inkludera barnen vid exempelvis 

samlingen. Resultatet från observationsschemat stämde väl överens med 

våra fältanteckningar att både flickor och pojkar bemöts lika inom denna kategori. Barnen 

positioneras likvärdigt och därmed visar inte resultatet på några skillnader i pedagogernas 

språkliga bemötande i det avseendet. 

 

5.2.6 Namn i negativ bemärkelse 
 

Antal pojkar: 28(48%)  Antal flickor: 30 (52%)  

                 46                    15  

                 75%                     25%  

 

Pojkar får i betydligt högre utsträckning höra sitt namn i negativa sammanhang än flickorna. 

De situationer som pojkarna ofta får höra sitt namn i negativ bemärkelse är vid pedagogernas 
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tillrättavisning av dem. Då upprepar ofta pedagogerna namnet ett flertal gånger till den pojke 

som har ett oönskat beteende. Pedagogerna upprepar sällan flickornas namn flera gånger efter 

varandra. Ur en feministisk poststrukturalistisk syn på positionering är det pedagogens skilda 

sätt att positionera flickor och pojkar som ligger till grund för att pojkar i större utsträckning 

får höra sitt namn i negativ bemärkelse. Normer om kön genererar föreställningar om att 

pojkar inte lyssnar medan flickor ses som duktiga och därmed bara behöver höra sitt namn en 

gång. Detta påverkar pedagogernas sätt att bemöta pojkarna i dessa situationer. 

Upprepningarna av namnen har i några fall en viss befogenhet då pojkar i en del situationer 

inte lyssnar eller reagerar när de hör sitt namn av pedagogen. En del gånger hade dock pojken 

som fick höra sitt namn ett flertal gånger i följd inte ens en chans att visa att han lyssnade 

efter första gången pedagogen nämnde namnet. Han blir på så sätt positionerad utefter 

pedagogens tidigare erfarenheter som menar att pojkar inte är bra på att lyssna.  
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6. Diskussion  

I detta avsnitt kommer studiens resultat och metod att diskuteras. I resultatdiskussionen utgår 

vi ifrån tidigare forskning och jämför med denna studies resultat. Studiens syfte är att 

undersöka pedagogers språkliga bemötande i förskolans praktik utifrån ett genusperspektiv. 

Detta görs med hjälp av analysbegreppen positionering och subjektivitet så som de beskrivs 

inom feministisk poststrukturalism. Vi vill med denna studie uppmana till ökad kunskap i det 

språkliga bemötandet av flickor och pojkar och påvisa hur det kan se ut i förskolans praktik. 

Våra egna tolkningar och reflektioner presenteras i anknytning till tidigare forskning och 

studiens resultat. 

 

6.1 Hur ser pedagogernas språkliga bemötande med barnen ut i förskolans praktik? 
 

Den första frågeställningen syftar till att se pedagogernas språkliga bemötande i förskolan ur 

ett genusperspektiv. Det som uppmärksammades under datainsamlingen kopplat till studiens 

syfte och analyserades genom begreppen positionering och subjektivitet var följande: 

Pedagogernas språkliga bemötande vid tillrättavisning och pedagogernas språkliga 

bemötande i dialog med barnen. 

 

6.1.1 Pedagogernas språkliga bemötande vid tillrättavisning 
 

Eidevald (2009), Svaleryd (2002), Tallberg Broman (2002), Wahlström (2004) och Wedin 

(2014) hävdar samtliga att pojkar blir mer tillrättavisade än vad flickor blir i förskolan. 

Resultatet av vår studie visar också detta samt att pedagogerna väljer olika metoder för att 

tillrättavisa flickor och pojkar fastän situationerna är likartade. Pojkar blir ofta tillrättavisade 

med sitt namn men utan förklaring till varför. Flickor blir bemötta med en förklaring varför 

beteendet inte är lämpligt på förskolan. SOU 2004:115 redogör att konversationer mellan 

pedagoger och pojkar ofta har ett torftigt språk i form av korta befallningar för att förhindra 

oönskade beteenden. Däremot när pedagogerna talar med flickorna efterliknar tillsägelsen mer 

en konversation då den innehåller långa meningar med ett bredare ordförråd. Detta anser vi är 

problematiskt ur den synpunkten att pojkarnas tillrättavisning inte leder till en förståelse för 

vad det oönskade är i deras beteende. Denna oförståelse för vilket beteende som är felaktigt 

leder till att pojkarna säkerligen kommer att upprepa beteendet och få fler tillrättavisningar 

från pedagogerna. Detta riskerar att påverka pojkarna med en negativ syn på sig själva, 

eftersom subjektiviteten formas utifrån att de ofta blir tillrättavisade och gör fel (Lenz 
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Taguchi, 2004). Trots att pedagoger tillrättavisar pojkar i högre utsträckning än flickor är 

pedagoger mer toleranta och tillåtande när det gäller pojkarnas beteenden (Eidevald, 2011; 

Lenz Taguchi, 2004; Lif, 2008). Att toleransen är lägre för flickor visade sig tydligt under 

kuddkastar-exemplet som redogörs tidigare i resultatet. Pojkarna tilläts kasta kuddar men vid 

ett senare tillfälle gör flickorna detsamma och blir snabbt tillrättavisade. På så sätt blir barnen 

positionerade utifrån meningsbärande diskurser om kön som menar på att flickor ska vara 

lugna och inte tillåts vara lika livliga som pojkar är (Eidevald, 2011, Lenz Taguchi, 2004). 

När barnen upptäcker skillnader i hur de förväntas bete sig på grund av kön riskeras de att 

formas utefter pedagogernas positionering och i sin tur påverka deras könade subjektivitet 

som flicka respektive pojke. Flickorna kommer då troligtvis i högre grad positionera sig som 

lugna och duktiga medan pojkarna lär positionera sig som busiga och livliga. 

 

6.1.2 Pedagogernas språkliga bemötande i dialog med barnen 

Resultatet inom denna kategori visar att pojkar sällan får utvecklande frågor där de uppmanas 

att ge innehållsrika svar. Pojkarnas talutrymme blir i dialog med pedagogen något begränsat 

eftersom pedagogerna i stor utsträckning bekräftar det de gör och säger med slutna frågor som 

inte för en dialog framåt. Pojkarna leds inte in för att utveckla det de talar om ytterligare med 

öppna följdfrågor. Flickorna får däremot fler frågor som är öppna där de uppmanas att 

utveckla det de pratade om. Tidigare forskning av Lif (2008) och Wedin (2014) tar upp 

könsskillnader som påvisar att pojkar får mer talutrymme än vad flickor får i förskolan. 

Resultatet av vår studie påvisar dock att pedagogerna generellt talar under längre perioder och 

mer målande i dialog med flickor än med pojkar. Vi blev förvånade över att pedagogerna 

visade mycket mer intresse för det flickorna berättade. Vi trodde att diskursen om att flickor 

är tysta och undergivna och att pojkar är aktiva och livliga (Eidevald, 2011) skulle påverka 

pedagogernas sätt att positionera barnen i dialog med dem.  

Trots att flickorna ges mer talutrymme i dialog med pedagogen och får utvecklande frågor så 

visar resultatet även att pedagogerna tenderar att avbryta eller snabbt avsluta dialoger med 

flickor i de situationer en pojke påkallar pedagogens uppmärksamhet. Lif (2008) redogör att 

pojkar har en tendens att avbryta när pedagoger talar med andra människor eftersom de inte 

har tålamod att vänta på sin tur. Vi anser dock att det inte är pojkarnas tålamod som skapar 

dessa skillnader, utan att det är pedagogernas sätt att positionera pojkar utifrån diskurser som 

säger att pojkar har sämre tålamod än flickor som ligger till grund för dessa skillnader. 

Pojkarna blir vana att få uppmärksamheten direkt när de ber om den och då upplevs de ha 

sämre tålamod. 
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Pedagogerna positionerar flickor och pojkar utefter diskurser som tillskriver dem olika 

egenskaper. Det är intressant att se hur flickorna aldrig gör motstånd när pedagogerna ber dem 

att vänta eller vänder sin uppmärksamhet åt ett annat håll. Detta tolkar vi som att mönstret är 

invant och har blivit en del av flickornas subjektivitet där de som flickor accepterar att 

positioneras samt positionerar sig själva till att vara tålmodiga och ha överseende. Pedagoger 

har en betydande roll för hur barnen kommer att uppfatta sig själva (Bodén, 2011; Eidevald, 

2011; Wedin 2014). När förväntningarna på respektive kön skiljer sig blir barnen olika och 

begränsas från sin fulla potential (Eidevald, 2009; Svaleryd, 2002; Ärlemalm-Hagsér, 2009). 

 

6.2 Vilka skillnader kan utläsas i hur pedagogerna bemöter flickor respektive pojkar? 
 

Den andra frågeställningen syftar till att se skillnader i pedagogernas språkliga bemötande av 

pojkar och flickor. Datainsamlingen är gjord via observationsschema med förutbestämda 

kategorier samt fältanteckningar utifrån dessa kategorier. 

 

6.2.1 Komplimang av egenskap  
 

Pojkarna får fler komplimanger av deras egenskaper än vad flickorna får. Pojkarna får dubbelt 

så många som flickorna, trots att pojkarna även är några färre. Pedagogernas komplimanger 

till flickorna handlar om hur de beter sig mot personer runt omkring, medan pojkarna får höra 

hur starka och snabba de är. Ur ett genusperspektiv är detta problematiskt då vi tillskriver 

vissa egenskaper för pojkar och andra är reserverade för flickor. Detta görs utifrån diskurser 

om kön som innebär att pojkar är starka och snabba och flickorna är snälla och omtänksamma 

(Wedin, 2014). Barnets subjektivitet påverkas utifrån dessa diskurser (Nordin-Hultman, 2004; 

Lenz Taguchi, 2004). En pojke som vill ha bekräftelse av en pedagog kommer med stor 

sannolikhet vilja höra hur stark och snabb han är då det är positioner som pojkarna ofta delas 

in i. Flickorna kommer troligtvis söka bekräftelse genom att vilja visa hur snälla och 

omtänksamma de är. Pojkar och flickor positionerar på så sätt sig själva utefter diskurser om 

kön som i förlängningen förstärker olikheter mellan gruppen pojkar och gruppen flickor. 

 

6.2.2 Uppmanas att hjälpa till 

Resultatet utifrån denna kategori visar att både pojkar och flickor uppmanas att hjälpa till. 

Dock får flickor fler uppmaningar än pojkar. Karlsson (2009) belyser att flickor oftare blir 
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hjälpfröknar och att de då till exempel städar efter sig och därefter även hjälper pojkarna att 

plocka undan. Flickor kan inta eller tilldelas rollen som hjälpfröken (Månsson, 2000; 

Wahlström, 2004). Resultatet visade genom fältanteckningarna att flickor blev tilldelade 

rollen som hjälpfröken i form av att hjälpa till att städa eller berätta för de andra barnen att de 

skulle komma och sätta sig för måltid. Flickorna går aldrig emot positioneringen som 

“hjälpfröken” när de ombes att hämta någon från lekrummet eller plocka bort något som inte 

är deras, tvärtom positionerar de sig själva ofta som hjälpsamma genom att erbjuda sig att 

hjälpa till med allt möjligt. Pedagogernas positionering av flickor som duktiga och 

hjälpsamma tycks ha format flickornas subjektivitet och gör att de förhåller sig till de rådande 

diskurserna om hur en flicka förväntas vara och vill därigenom få bekräftelse genom deras 

förmåga att hjälpa till. 

 

6.2.3 Slutna och öppna frågor 
 

Resultatet påvisar att pojkar får mer slutna frågor än vad flickorna får. Resultatet visar också 

att flickor får mer öppna frågor än vad pojkarna får och både Eidevald (2011) och Wedin 

(2014) styrker detta i sina forskningar. Främst förekommer de slutna frågorna under 

måltidssituationer, vilket var väntat då barnen erbjuds olika saker att äta och dricka. I dessa 

situationer får även flickorna många slutna frågor. Det som är den mest uppenbara skillnaden 

mellan hur flickor och pojkar blir bemötta av pedagogerna i denna kategori är när barnen 

berättar om något. Flickorna får fler öppna frågor där pedagogen förväntar sig utvecklade 

svar, medan pedagogernas frågor till pojkarna användes för att bekräfta och upprepa det 

pojken berättat om. Salmson och Ivarson (2015) påvisar att pojkar bemöts med ett enklare 

språk av vuxna. Flickor däremot utmanas i ett mer komplicerat språk. Detta stämmer överens 

med det vi såg i denna studies resultat. Varför det ser ut så beskriver Henkel och Tomicic 

(2009) beror på en allmän föreställning om att pojkar inte är intresserade eller orkar lyssna. 

Denna föreställning om pojkar påverkar pedagogernas sätt att positionera dem och väljer 

därför inte att ställa så många öppna frågor till dem eftersom det ofta leder till en djupare 

dialog. Detta begränsar pojkar i deras språkutveckling och påverkar därigenom deras 

möjlighet att uttrycka sig i ord.  

6.2.4 Namn i positiv samt negativ bemärkelse 
 

Utifrån resultatet ser vi att pedagogerna ser och bekräftar alla barn liknande när de nämner 

deras namn i positiv bemärkelse. De använder namnen i positiv bemärkelse för att inkludera 



 

31 

 

 

barnen, personifiera frågor som ställs och för att berömma barnen. Detta görs på liknande sätt 

oberoende könstillhörighet. Namn i negativ bemärkelse skiljer sig dock avsevärt mellan 

pojkar och flickor. Pojkar får höra sitt namn negativt tre gånger så mycket mer än flickorna 

vilket Wahlström (2004) och Lif (2008) beskriver som ofta förekommande i förskolan. Vi 

reflekterade över resultatet då det är en sådan stor skillnad mellan gruppen pojkar och 

gruppen flickor. Det vi kom fram till var hur detta kan ha att göra med det vi tidigare nämnt 

om toleransnivån mot pojkar och flickor som olika. Flickorna tillåts inte stöka omkring i lika 

hög grad som pojkarna och därmed positionerar flickorna möjligtvis sig själva oftare som 

lugna och duktiga vilket gör att de mer sällan behöver höra sitt namn i negativ bemärkelse. 

Det kan också ha att göra med problematiken vi tog upp under tidigare frågeställning som rör 

pedagogernas sätt att tillrättavisa pojkar och flickor. Pojkarna får sällan en förklaring till det 

felaktiga beteendet och kanske därmed upprepar dessa igen och igen då de inte vet vad i 

beteendet som är oönskat. Flickorna som ges en förklaring vet dock om vilket beteende de ska 

ändra på och tar kanske i högre utsträckning hänsyn till det. 

 

Resultatet visar att pojkarna ibland inte lyssnar när pedagoger säger deras namn i negativ 

bemärkelse vid tillrättavisning. Varför det ser ut så kan tolkas på olika sätt men utifrån vår 

teoretiska utgångspunkt är detta ett exempel på när pedagogernas stereotypa positionering blir 

en del av pojkarnas subjektskapande (Davies, 2003). Genom pedagogernas sätt att upprepa 

pojkarnas namn flera gånger efter varandra och positionerar pojkar som sämre lyssnare bidrar 

till att de själva anammar och positionerar sig utefter dessa föreställningar.  

 

6.3 Metoddiskussion  
 

Under observationer kommer forskarna nära de miljöer och människor som observeras och får 

därmed direkt insikt av det som undersöks (Ahrne & Svensson, 2015). I och med att vi ville se 

hur pedagogerna bemöter barnen och inte hur de tror att de bemöter dem var observation en 

passande metod. De metoder som studien lutar sig emot är väl utvalda och möjliggör att 

studiens syfte och frågeställningar uppnås och besvaras. Kombinationen av kvalitativ och 

kvantitativ metod gör att resultatet kan presenteras både via exempel och utförliga 

beskrivningar av pedagogernas språkliga bemötande samt siffror som visar skillnader i 

bemötandet tydligt och exakt. Detta gav en bredd på resultatet och utgjorde en bra grund för 

vidare analys och diskussion av det insamlade materialet  
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En problematisk del i användandet av fältanteckningar som kan ha påverkat studiens resultat 

negativt var att vi upplevde att pedagogerna reagerade när vi började anteckna och kunde 

framstå lite obekväma under dessa tillfällen. Bryman (2018) menar att ett hinder som kan 

uppstå när kontinuerliga anteckningar förs är att personerna som deltar hela tiden blir 

medvetna om att deras bemötande registreras och kan göra det svårt för dem som deltar att 

agera som vanligt och inte hela tiden rikta fokus kring vad som skrivs. Ett alternativ hade 

därför kunnat vara att spela in ljud eller filma för att undvika att det blir så tydligt när vi fann 

något av intresse i pedagogens bemötande. 

 

Observationsschemats tydlighet och struktur gjorde insamlingen av data enkel att genomföra. 

Det enda som i efterhand hade kunnat göras annorlunda i den kvantitativa delen hade varit att 

genomföra en test-observation för att se om kategorierna gav ett brukbart resultat i förhållande 

till antal markeringar. En av våra kategorier, komplimang för utseende togs bort då kategorin 

under observationerna knappt fick några markeringar. Med en test-observation hade en mer 

lämpad kategori kunnat rymmas i vårt schema.  

 

6.4 Vidare forskning 

En intressant studie hade varit att under en längre tid observera barnens sätt att “konstruera 

kön” genom språket och se vilka positioner de intar och hur de positionerar varandra. Istället 

för att i princip bara fokusera på pedagogernas sätt att forma barn titta närmare på hur barn 

gör sig själva och de runt omkring till könade subjekt i leken och i samtalen. Det vore också 

intressant att se ifall det förekom skillnader i barnens sätt att positionera sig utifrån rådande 

könsdiskurser i förskolor där genusarbetet är väl etablerat i utbildningen samt förskolor som 

inte arbetar lika ihärdigt utifrån ett genusperspektiv.  
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Bilaga 1  
 
  

Hej *****!  
  

Vi heter Maria Ljung och Linnea Magnusson Koch och vi studerar vår sjätte termin på 

förskollärarprogrammet. Vi har båda två gjort praktik på **** förskola och det har nu blivit 

dags för oss att skriva vårt examensarbete och undrar därför om detta är något ni skulle vilja 

delta i.   

Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers språkliga bemötande genom observationer 

ur ett genusperspektiv i förskolans praktik. För att inte inverka på verksamheten kommer vi 

att befinna oss i bakgrunden. I den etiska aspekten kommer alla deltagare vara helt anonyma 

och det är frivilligt att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång. Vi bifogar 

samtyckes-brev till pedagoger och vårdnadshavare.   
  

Vi skulle vilja göra vår observationsstudie på två förskolor, en avdelning på vardera i åldrarna 

3–5 år. Observationerna kommer att ta ungefär 30–60 minuter och studien kräver cirka 12 

tillfällen totalt.   

Låter detta intressant för er att delta i? Svara gärna så snart som möjligt så att vi kan planera 

dessa tillfällen.   

  

Med vänliga hälsningar  

Maria Ljung och Linnea Magnusson Koch   

  



 

 

Bilaga 2  
 

Maria Ljung och Linnea Magnusson Koch 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 undersöka pedagogers språkliga 
bemötande genom observationer ur ett genusperspektiv i förskolans praktik.  
  

Maria Ljung och Linnea Magnusson Koch 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 involverad i en 
forskningsaktivitet i förskolans lokaler:  
  

____ Bli observerad av studentforskarna när du deltar i ordinarie förskoleverksamhet.  

   

All information som genereras kommer att avidentifieras vilket garanterar att du inte kan 
bli identifierad. 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 deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av vilken orsak 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, Carin 
Falkner (Carin.falkner@ju.se).  Om du accepterar att du vill delta, vänligen skriv under 
nedan.  

För- och efternamn, telefon och/eller email:  
  

__________________________________________________________________ 
Datum: ___________________________      

Signatur: _____________________________________________  
 

  

mailto:ann.ludvigsson@ju.se
mailto:Carin.falkner@ju.se). 


 

 

Bilaga 3  

  

Maria Ljung och Linnea Magnusson Koch 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 undersöka pedagogers språkliga 
bemötande genom observationer ur ett genusperspektiv i förskolans praktik. Det är 
pedagogerna som ska observeras i huvudsak.   
  

Maria Ljung och Linnea Magnusson Koch 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.  

  

All information som genereras kommer att avidentifieras vilket garanterar att du inte kan 
bli identifierad. 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 deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av vilken orsak 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, Carin 
Falkner (Carin.falkner@ju.se).  

 
  

Om du INTE accepterar att ditt barn får delta i denna studie signera nedan och lämna in 
till personalen på förskolan senast den * maj.    

För- och efternamn, telefon och/eller email:  
  

__________________________________________________________________ 
Datum: ___________________________      

Signatur: _____________________________________________  
 

  

mailto:ann.ludvigsson@ju.se
mailto:Carin.falkner@ju.se). 


 

 

Bilaga 4 
  

Datum:   

Antal minuter 

observation:  

Beskrivning av 

situationen  

Vad säger 

pedagogerna?  

Reflektion  

   
  
  

  

  
  
  
  

  

    

  
  
  

  

  
  
  
  

  

    

  
  
  
  

  

      

  
  
  
  

  

      

 

  



 

 

Bilaga 5 

   

Datum_______     

 minuter observation 

_____                    

          

 Antal  Antal 

MILJÖ:   (biologiskt kön) POJKE______  (biologiskt kön) FLICKA _____  

   

Komplimang av egenskap 

   

      

   

Komplimang för utseende  

   

      

   

Uppmanas att hjälpa till  

   

      

   

Sluten fråga  

  

      

   

Öppen fråga  

  

      

   

Namn i positiv bemärkelse  

  

      

   

Namn i negativ bemärkelse  

  

      

Nedan är exempel på det vi utgår ifrån när vi markerar i schemat.  

Komplimang av egenskap: Pedagog säger exempelvis “Vad snabb du är.”  

Komplimang för utseende: Pedagog säger exempelvis “Vilken fin tröja.”  

Uppmanas att hjälpa till: Pedagog uppmanar ett barn att hjälpa till med något.   



 

 

Sluten fråga: Pedagog ställer en fråga som kan besvaras med ett ja eller nej. Exempelvis “Var 

det kul?”  

Öppen fråga: Pedagog ställer en fråga där barnet förväntas ge ett utförligt svar. Exempel “Hur 

tänkte du när...?”  
  

Namn i positiv bemärkelse: Pedagog säger exempelvis “Vad kul att se dig X.”  

Namn i negativ bemärkelse: Pedagog säger exempelvis “Sluta upp X!”  

 X= Namnet på barnet.  

 


