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Syftet med vår studie är att undersöka hur flickor respektive pojkar bemöts av förskollärare beroende på 
barnens kön. Genom observationer vill vi studera om barn bemöts lika/olika utifrån deras kön.

Utifrån syftet har vi följande frågeställningar:

Vilka olika ordval, röstlägen och kroppsspråk använder förskollärare gentemot flickor/pojkar?

På vilket sätt får flickor respektive pojkar hjälp i tamburen under påklädnaden?

Hur tilltalar och agerar förskollärare gentemot flickor respektive pojkar?

Vi har valt att observera åtta förskollärare på två olika förskolor för barn i åldrarna 1-5 år. Vi har utgått 
från  ett  strukturerat  observationsschema  under  observationerna  som har  gjorts  i  två  situationer  på 
förskolan. Vi har valt att  observera en vuxenstyrd situation, påklädningen i tamburen och en mindre 
vuxenstyrd situation, den fria leken.

Resultatet visar att i tamburen får pojkarna mer hjälp och uppmuntran än vad flickorna får. Flickorna 
förväntas  klara  mer  själva  och  får  oftast  försöka  själva  först.  Flickorna  i  vår  studie  fick  ingen 
uppmuntran av förskollärarna under påklädnaden i tamburen. I fria leken visar det sig att pojkarna har 
mer verbal kontakt med förskollärarna än flickorna. Förskollärarna tilltalar ofta pojkarna med ett hårt 
och högt tonfall och flickorna med ett mjukt och lågt tonfall.
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The purpose of this paper is to look into how preschool teachers treat children regarding to their sex. 
Using observations we want to study if preschool teachers are addressing the children with different sex 
equally or not.

On the basis of the study we have the following question of issue:

Do preschool teachers use different vocabulary, vocal pitch, and body language to boys 
respectively girls?

Do the children receive equally amount of help based on their sex?

Do preschool teachers differentiate in the way they address and act towards children with 
different sex?

The study is based on our observation of eight preschool teachers in two different preschools with 
children in the age range of 1-5 years old. A structural observation scheme has been used under two 
different situations at the preschools. The first structural observation was conducted in a teacher lead 
situation, getting the children dressed for outdoor activity. The second structural observation was made 
during recess where the children chose the game of play; the teachers did not plan the activity.  

The result shows that the boys receive more vocal encouragement then the girls in the dressing situation. 
The girls are supposed to be more self going and are often left to first try on their own. The girls in our 
study did not get any positive encouragement from the preschool teachers during the dressing setting. 
During recess the results show that the boys received more vocal communication with the preschool 
teacher than the girls did. The preschool teachers often used a hard and loud voice to address the boys 
and on the other side a low and soft voice when addressing the girls.
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1  Inledning

Säg att du möter en nybliven förälder med sin barnvagn när du tar din dagliga promenad. Du 

hälsar på föräldern, tittar ner i barnvagnen och vad är det första du frågar? Jo, du vill veta 

vilket kön barnet har för att veta hur du ska förhålla dig till barnet. Om det är sant eller ej vet 

vi inte, men vi har hört att det tar cirka 13 sekunder innan vi frågar om ett spädbarns kön.

Människor har ett behov av att kategorisera sin omgivning och kön är den i särklass viktigaste 

aspekten. Genom våra förväntningar på hur flickor och pojkar ska vara bemöter vi dem ofta 

omedvetet  på  olika  sätt.  Därmed  är  vi  med  och  påverkar  deras  skapande  av  könsroller. 

Förskollärare har en viktig roll när det gäller barns konstruerande av kön (Olofsson, 2007). 

Enligt läroplanen för förskolan (Lärarförbundet, 2004) ska förskolan motverka traditionella 

könsmönster  och  ge  flickor  och  pojkar  samma  möjligheter  att  utveckla  förmågor  och 

intressen. Som lärarstudenter upplever vi att många förskollärare och andra vuxna förstärker 

de  traditionella  könsrollerna  snarare  än  att  motverka  dem.  Eftersom  omgivningens 

kommentarer och förväntningar styr hur barnet beter sig och uppfattar sig själv som flicka 

eller pojke har vi vuxna en viktig roll när vi tilltalar och bemöter barnen. Att det biologiskt 

sett skiljer mellan flickor och pojkar är det inget tvivel om, men ska denna skillnad göra att vi 

bemöter och förväntar oss olika av könen? Är det dessa skillnader, de biologiska, som ska 

avgöra  hur  förskollärare  och  andra  vuxna  förhåller  sig  till  flickor  respektive  pojkar? De 

förväntningar och normer som finns i  samhället och som styr vad som anses lämpligt för 

flickor och för pojkar måste ändras för att inte de traditionella könsmönstren ska lever vidare. 

Barnen borde uppfostras till de individer de är kapabla till att bli oavsett kön.

Jämställdhet är ett omdiskuterat ämne och mycket aktuellt, därför vill vi studera hur det ser ut 

i förskolan. Av tidigare erfarenheter har vi sett vissa skillnader när det gäller vad flickor och 

pojkar tillåts göra och även vilka ord som använts till  flickor respektive pojkar. Vi tyckte 

därför att detta skulle vara intressant att fördjupa oss i.
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2 Bakgrund

2.1 Definition av begrepp

Här nedan följer några begrepp som är relevanta för vårt examensarbete. Vi använder oss i 

huvudsak av dessa definitioner i arbetet. Genomgående i arbetet har vi valt att skriva könen i 

bokstavsordning, det vill säga flickor och pojkar. 

2.1.1 Genus och kön

Med  genus  menar  vi  det  socialt  och  kulturellt  konstruerade  identitetsrollerna  och 

förväntningarna som hör ihop med varje kön. Kön anses vara det biologiska och medfödda 

(Davies, 2003).

2.1.2 Jämställdhet

Målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att alla kvinnor och män ska ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet, som arbete, hem och barn, 

politik och olika aktiviteter i samhället. Jämställdhet handlar också om kvinnors och mäns 

lika värde och rätt att bli behandlade som individer med samma rättigheter och möjligheter 

(Westerberg, 1998).

Allas lika värde är något centralt i den svenska förskolan. Att aktivt arbeta med pedagogiska 

metoder  för  en  ökad  jämställdhet  i  förskolan  ger  förskollärarna  tillfällen  att  ha  ett 

förhållningssätt som främjar flickors och pojkars utveckling samt att barnen som individer 

sätts före kön (Öhman, 1999).  
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2.2 Genus och jämställdhet

Gunhild Kyle är historiker  och professor i  kvinnohistoria.  Hon menar att  varje  försök att 

ändra maktförhållandena mellan könen har mött motstånd oavsett århundrade. Än idag finns 

det hinder när det handlar om att omfördela makt och resurser mellan könen och att dessa 

värderingar är något som ligger djupt rotat hos människor (Höglund, 2000).

2.2.1 Att konstruera genus

Utifrån det samhälle vi människor lever i och utifrån de förväntningar vi möter uppfattar och 

konstruerar vi oss själva som kvinnor respektive män. Från tidig ålder får barn lära sig vad 

som är ett lämpligt beteende och hur flickor och pojkar bör vara, så kallad könssocialisation. 

Sociala  och  kulturella  konstruktioner  av  genus  pågår  även  i  vuxenlivet.  Vad  som  anses 

lämpligt kvinnligt respektive manligt beteende styr på vilket sätt vi agerar och behandlas och 

för den egna självkänslan är det viktigt att känna sig socialt accepterad. Gränsöverskridningar 

uppmärksammas ofta av folk i omgivningen. Vår egen konstruktion av oss själva blir en del 

av vår personlighet och uppfattas som medfödd och naturlig och inte som ett resultat av något 

som skapats under lång tid (Westerberg, 1998). Även Elvin-Nowak och Thomsson (2003), 

som båda är filosofie doktorer i psykologi, anser att kön inte bara är något man har eller är, 

utan något som hela tiden skapas även om det inte alltid är medvetet. Författarna använder 

ordet  kön,  även om de talar  om sociala  eller  kulturella  uttryck  för  kön,  som flera  andra 

författare till exempel Yvonne Hirdman och Judith Butler, benämner genus. Redan från det att 

barnet föds börjar omgivningen behandla barnet som flicka eller pojke. Barnet kläds, tilltalas, 

får namn och leksaker som är lämpligt med tanke på vilket kön barnet har. Beroende på bland 

annat  tid,  kultur,  etnicitet  och  klass  så  innebär  kvinnligt  och  manligt  olika  i  olika 

sammanhang.  Hur  kön  görs  beror  på  var  man  lever,  ålder  och  omgivningens  åsikter. 

Kategorierna kvinnlighet och manlighet är mycket dominerande och genomsyrar i stort sett 

allt som vi människor är med om och allt vi gör och förhåller oss till. Vad som är typiska 

kvinnliga och manliga intressen och yrken är något som människan själv konstruerat. Det är i 

mötet  med  andra  som det  är  viktigt  att  bete  sig  kvinnligt  eller  manligt  på  det  sätt  som 

förväntas  av  oss  i  det  sammanhanget  och  i  den  relationen,  för  att  signalera  vår 

könstillhörighet.  Både flickor och pojkar  föds till  ett  sammanhang där normerna säger att 

kvinnor ska vara feminina och män maskulina. Normen är oskrivna regler och antaganden 
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som sällan yttras. Så länge inte dessa normer ifrågasätts så kommer uppfattningen vara att 

kvinnor är annorlunda än män (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). 

Judith  Butler  har  skrivit  många  omdiskuterade  texter.  Hennes  syfte  är  att  förändra  de 

könskategorierna vi har idag. Hon anser att man inte föds till en kvinna utan en kvinna är 

något  som man gör sig  till  precis  så som hon inleder  boken med ett  citat  av Simone de 

Beauvoir ”Man föds inte till kvinna, man blir det” (Butler, 2007, s 49). Kön ska därför inte ses 

som en orsak till handlingar utan som en följd av handlingar (Butler, 2007). 

2.2.2 Människans behov av att strukturera och kategorisera

Vi människor har en vilja att sortera och kategorisera, vilket vi lär oss av varandra för att 

kunna vara överens om vad som är vad. Olika samhällen kategoriserar olika saker som ras, 

klass,  religion  och  släkt  med  mera.  Men två  principer  är  universella  som alla  samhällen 

använder sig av, det är ålder och genus. Vi föds som små barn, växer och utvecklas, lär oss 

saker och socialiseras in i vårt samhälle, så småningom kanske vi själva får barn och med 

tiden blir vi gamla och dör. Alla har samma utveckling men det finns olika uppfattningar om 

vilka stadier som finns mellan till exempel barn och vuxen. Samma sak är det med genus och 

kön. Kategoriseringen finns överallt men vad för betydelse som läggs i det varierar (Höglund, 

2000). Även Elvin-Nowak och Thomsson (2003) skriver om kategorier och strukturer i vårt 

samhälle som gör att saker hänger ihop och blir begripliga mönster. En social uppdelning kan 

vara  mellan  kvinnor  och  män.  Strukturerna  är  kollektiva  mönster  som  bygger  på  att 

människor aktivt gör saker för att uppdelningarna ska finnas kvar. Strukturerna märks inte så 

länge de passar in i människors viljor och intensioner, men om någon bryter dessa mönster 

blir strukturerna påtagliga, som när en pojke vill klä sig i kjol eller när en kvinna inte vill ta 

hand om sitt barn. 

Alla människor föds till en position i det strukturerade samhället. Det är inget tvång att agera 

enligt strukturerna men det är svårt att gå emot dem. Kvinnor måste till exempel motivera 

varför de inte är föräldralediga medan män måste motivera varför de är det. Kvinnor får gärna 

vara lika män på så sätt att de kan ta för sig och kräva sin plats, men de får akta sig för att bli 

för  manliga  i  omgivningens  ögon.  Likadant  är  det  för  männen  som inte  bör  bli  för  lika 

kvinnorna eftersom detta skapar starka reaktioner från omgivningen. När det gäller kvinnors 

och  mäns  livssituationer  med  möjligheter  och  rättigheter  är  könsmaktsystemet  och 

könsordningen centralt. Det leder till ett organiserat samhälle där de flesta människor vet sin 
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plats och känner sig trygga. Könsmaktsystemet medför dock att kvinnor ständigt befinner sig i 

en relativ underordning (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003).

2.2.3 Genusteorier 

Inom feminismen finns det olika grenar, vi har valt att belysa tre av dem som är betydelsefulla 

för genusforskningen.  Vi har valt att använda oss av Yvonne Hirdman, Judith Butler och 

Fanny Ambjörnssons sätt att se på genus och kön.

2.2.3.1 Yvonne Hirdman

Yvonne Hirdman,  professor  vid Stockholms universitet,  belyser  något  som hon kallar  för 

genussystemet, vilket hon menar att alla människor ingår i, det bygger på två principer. Den 

första principen kallar hon för isärhållandet av könen och den andra för mannen som norm. 

Principen isärhållandet av könen bygger på att det kvinnliga och det manliga hålls isär. Det 

kvinnliga och det manliga ses som varandras motsatser, begreppsförklaringen för vad som är 

en  man  är  att  vara  icke-kvinna.  Principen  för  mannen  som norm innebär  att  mannen  är 

överordnad  kvinnan  och  att  det  är  det  manliga  som  är  norm.  Denna  överordning  samt 

underordning är  sådant  som är  inbyggt  i  vårt  språk,  vårt  tänkande och i  kulturen.  Dessa 

principer  handlar  om de  regler  som tas  för  givet  men  också  regler  som omedvetet  styr 

maktfördelningen. Det som står för det kvinnliga och det manliga hålls isär och de agerar 

olika, det står för olika egenskaper och ser olika ut etcetera. Kvinnor och män lever inte under 

samma villkor och har inte samma möjligheter eftersom de inte värderas som samma ”sorts” 

människor.  Genus  är  något  som hela  tiden skapas,  till  exempel  genom hur  vi  talar,  våra 

intressen, vårt utseende med mera. Detta framkallar en slags ordning i tillvaron. Hirdman talar 

vidare om ett så kallat genuskontrakt, detta betyder att det finns en osynlig överenskommelse 

mellan de båda könen om vad som är lämpligt för män och kvinnor. Denna överenskommelse 

gör att de tidigare nämnda principerna bevaras och förs vidare till nya generationer (Hirdman, 

2001). 

2.2.3.2 Judith Butler
Judith  Butler  (2007),  professor  i  retorik  och  litteraturvetenskap  vid 

University  of  California  i  Berkeley, tar  i  sin  bok  Genustrubbel upp  ett  kritiskt 

förhållningssätt till genus, kön och sexualitet. Butler använder begreppet den heterosexuella 

matrisen, som är den struktur som skapar fördelningen i kvinnor och män. Butler menar att 

det  inte  går  att  dela  på  kön  och  sexualitet  i  och  med  den  kulturella  framställningen  av 
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kvinnlighet och manlighet som är ansluten till den heterosexuella matrisen. Det går inte att 

tala om ett bestämt kön och/eller ett bestämt genus utan att ta reda på hur genus och kön 

fastställs.  Med genus menar Butler  det  sociala könet som är  både kulturellt  och språkligt 

konstruerat. Kön däremot är det naturliga biologiska könet (Butler, 2007). 

2.2.3.3 Queerteori 

Fanny  Ambjörnsson  (2006),  forskare  vid  Centrum  för  Genusstudier  vid  Stockholms 

Universitet, tar i sin bok Vad är queer upp sin tolkning om vad queer är. Hon anser att queer 

är något mycket samhällsrelevant, både som politisk rörelse och som teori. Det är kopplat till 

genus,  sexualitet  och  makt.  Ambjörnsson  skriver  vidare  att  queer  är  något  som 

uppmärksammar  det  påstått  normala.  Med  Queer  menar  Ambjörnsson  att  tänka  förbi 

uppdelningar, tänka bort från tankar som att det finns ett sätt att vara en sexuell kvinna eller 

man. Med hjälp av queerteorin kan de redan givna sanningarna i samhället när det gäller 

genus, sexualitet eller någon annan form av normalitet ifrågasättas. Queer får oss människor 

att se granskande på det som anses vara naturligt, normalt och självklart. 

2.3 Genus och jämställdhet i förskolan

Denna del kommer att behandla genus och jämställdhet i förskolan. Eftersom styrdokumenten 

är grunden för förskolans arbetssätt har vi valt att benämna de punkter som berör genus och 

jämställdhet.  Vi  kommer  också  att  beskriva  hur  flickor  och  pojkar  konstruerar  kön, 

förskollärarens  roll  i  jämställdhetsarbetet  och  hur  de  påverkar  barns  självbild  samt  olika 

aktiviteter i förskolan.

2.3.1 Styrdokument

Benämningen styrdokument är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska dokument som styr 

dagens skola och förskola. 1998 fick förskolan en egen läroplan; läroplan för förskolan (Lpfö 

98). I Lpfö 98 får kön och genusfrågan en förhållandevis avsides plats (Månsson, 2000). 

Första gångerna kön nämns i Lpfö 98 är under rubriken Förskolans värdegrund och uppdrag, 

där följande text finns:

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

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

manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 
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pojkar  skall  i  förskolan  ha  samma  möjligheter  att  pröva  och  utveckla  förmågor  och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lärarförbundet, 2004, s.26).

”Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna 

och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten” (Lärarförbundet, 

2004, s.25).

”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt 

samhällsliv  vilar  på,  människolivets  okränkbarhet,  individens frihet  och  integritet,  alla 

människors  lika  värde,  jämställdhet  mellan könen samt solidaritet…” (Lärarförbundet, 

2004, s.25).

Kön nämns två gånger i själva läroplantexten för förskolan, först under rubriken Normer och 

värden och därefter under Barns inflytande:

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har 

lika värde oberoende av kön, social och etnisk bakgrund” (Lärarförbundet, 2004, s.29).

– ”Arbetslaget skall verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme 

i verksamheten” (Lärarförbundet, 2004, s.32). 

2.3.2 Hur flickor och pojkar konstruerar kön

Idag finns jämställdhetslagar och förordningar som ger flickor och pojkar samma formella 

möjligheter att göra samma saker. De praktiska möjligheterna hör ihop med våra önskemål 

och  behov  av  att  bli  bekräftade  som  flickor  och  pojkar  och  därför  kan  omgivningens 

reaktioner påverka valet och vad som anses rätt. Flickor blir ofta bekräftade då de förhåller sig 

relativt underordnande pojkarna. Det är accepterat att flickor gör allt som pojkar gör och är 

allt  som  pojkar  är  så  länge  de  inte  gör  det  mer  eller  bättre  än  pojkarna,  för  då  skapas 

reaktioner som att  flickan är en typisk pojkflicka.  För pojkar  handlar det  om att  undvika 

sådant som förknippas med flickor och kvinnlighet. 

Med begreppet könsroll menar Elvin-Nowak och Thomsson hur barnet lär sig att bli flicka 

eller  pojke.  Flickor  uppmuntras  till  att  bli  flickor  och imiterar  förebilder  av  samma kön, 

exempelvis mamman. Pojkar uppmuntras till att bli pojkar och har till exempel pappan som 

förebild. På så sätt lär sig barnen vad som är ”rätt och  fel” och hur de förväntas bete sig 

(Elvin-Nowak och Thomsson, 2003). 

R.W. Connell som är Professor of Education vid universitetet i Sidney menar att det inte bara 

finns en könsroll för flickor respektive pojkar, utan det finns många sätt att skapa genus på 

(Connell, 2003). Om vi inte kan könsbestämma en människa med en gång vet vi inte hur vi 
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ska förhålla oss till henne eller honom. Alla människor vill bli bekräftade och genom att vara 

”flickig”  eller  ”pojkig”  uppfattas  och  bekräftas  barnen  och  genom att  barnet  känner  att 

hon/han passar in uppehålls självkänslan. Barn testar olika roller i leken genom att klä ut sig 

och fantisera om att göra och bli vad de vill. Det är inte rätt om en pojke exempelvis väljer en 

rosaglittrig cykel eftersom det inte ryms i det som anses pojkaktigt. Flickan har där emot 

större utrymme att välja antingen en rosa eller en svart cykel. Det skulle vara accepterat av 

omgivningen att hon exempelvis väljer en svart Batmancykel eftersom det kan vara accepterat 

att en tjej är en pojkflicka. Det är inte lika accepterat att en pojke är en flickpojke och det 

begreppet används sällan. Att  göra kön på rätt  sätt  är  viktigt för att  få en bra självkänsla 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003).

Genom att omgivningen kring barn beter sig på olika sätt gentemot flickor och pojkar sätter 

de ”könsetiketter” på barnen som Rithander kallar det. Det kan vara kommentarer som ”En så 

söt liten flicka”, ”Vilken tuff kille” och så vidare. På detta sätt lär sig barn både vad som är 

typiskt för könet och vilket kön det själv tillhör. Genom att barnet blir medvetet om vilket kön 

det är, beter sig barnet så att detta kön förstärks och fördjupas (Rithander, 1991). Barnet kan 

positionera sig olika efter förutsättningarna och sammanhanget och det behöver därmed inte 

betyda att barnet alltid är sådan som person. Genom att ofta välja samma position, blir den 

invand och barn väljer  ofta  positioner  utifrån vad som är  lämpligt  i  omgivningens ögon. 

Beroende  på  vilket  kön  barnet  har,  begränsas  de  till  maskulina  eller  feminina  positioner 

(Davies, 2003).

2.3.3 Förskollärarens roll i jämställdhetsarbetet

Davies (2003) menar att förskollärare har en viss makt som sällan trotsas. Margareta Öhman 

(1999), psykolog och konsult inom förskolan och skolan, anser att förskolläraren har en stor 

frihet i hur de bemöter barnen varje dag och även hur förskolläraren fungerar som förebild. 

Med den enorma inverkan borde inte förskolläraren ge flickor och pojkar roller utan istället 

bekräfta barnen som individer (Öhman, 1999).  Vid till exempel matsituationen kan det vara 

flickorna som hämtar saker och övertar rollen att underrätta alla om att det är dags att äta. På 

detta sätt blir de hjälpfröknar (Davies, 2003). Öhman (1999) påpekar att de vuxna är viktiga 

förebilder.  Förskollärare  har  en  viktig  roll  i  barns  kommande  könsroller,  genom  att  de 

använder sig av ett genusperspektiv i sitt yrke. Det påverkar också deras förhållningssätt om 

de är medvetna om skillnader i bemötandet till flickor respektive pojkar. Öhman menar att 

barnens uppfattning om sig själva som flickor eller pojkar är föränderlig och inte en färdig 

konstruerad könsroll. De vuxna är en betydelsefull förebild i förskolans verksamhet. 
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2.3.4 Könsblindhet

Britta Olofsson (2007), förskollärare och filosofie kandidat, skriver att förskolepersonal ofta 

säger  att  de  redan  är  jämställda,  men  Olofsson  menar  istället  att  de  har  drabbats  av 

könsblindhet.  Hon  menar  att  de  flesta  människor  i  dagens  samhälle  är  könsblinda. 

Könsmönstren är så djupt förankrade att vi inte ser dem och istället är det undantagen vi ser. 

Människan är ständigt med och skapar kön, inte bara genom det som sägs utan även genom 

leenden, blickar, kroppshållning, mimik och röstläge. På detta sätt bekräftas eller bestraffas 

barns beteende.

2.3.5 Förskollärares bemötande av flickor och pojkar 

Månsson  (2000)  skriver  i  sin  avhandling  att  personalen  på  förskolor  behandlar  flickor 

respektive pojkar olika. Pojkarna blir oftare tilltalade, förskollärarna ser mer på pojkarna, de 

talar  mer  med  dem  och  de  blir  behandlade  mer  som  individer  än  flickorna  som  blir 

behandlade som grupp. Förskollärarna har också en tendens att ge pojkarna mer hjälp, beröm 

och detaljinstruktioner. Elvin-Nowak & Thomsson (2003) skriver också att lärare ger pojkar 

betydligt mer uppmärksamhet och talutrymme än vad flickorna får, medan Wahlström (2003) 

skriver att tidigare forskning visar att flickor får mycket mer verbal kontakt från vuxna än vad 

pojkar får. Pojkar får ofta hårda negativa tillsägelser och utses ofta till bråkstakar. På så sätt 

får  pojkar  bekräftelser  som grundar  sig  på  negativa  förväntningar  och situationer.  Pojkar 

uppmärksammas för sådant de inte borde ha gjort eller sådant de inte gör. Pojkar kan få höra 

sitt namn uttryckt på ett negativt sätt upp till 35-75 gånger på en timme, vilket påverkar deras 

självbild. Eftersom de flesta vuxna har olika förväntningar på flickor och pojkar, så behandlar 

de vuxna omedvetet barnen på olika sätt (Wahlström, 2003).

En studie gjord på norska förskolor visar att flickor som utmärker sig från resten av flickorna 

genom att vara högröstade får tillsägelser och bedöms kritiskt. Pojkarna däremot som oftast 

anses vara mer högröstade än flickorna får inte samma negativa uppmärksamhet (Månsson, 

2000).  Utåtagerande  och  högljudda  pojkar  får  oftare  negativ  uppmärksamhet  skriver 

Rithander  (1991).  Det  handlar  hela  tiden om att  stoppa,  avleda,  bromsa,  förbjuda  och så 

vidare från förskollärarnas sida. Förskollärarna sänder ut ett budskap att de helst ska göra 

något annat. Detta sätt och denna attityd påverkar hur de vuxna talar till barnen. Flickor och 

yngre barn talar förskollärarna till i annan ton till än vad de gör till pojkarna och även till 

äldre barn. Till flickorna och de yngre barnen talar förskollärarna med en mjukare ton och 

barnen  från  mer  motiverade  svar.  Till  pojkarna  gavs  mer  korta  kommandon  med  en 
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uppmuntrande ton. Pojkar och äldre barn anses vara mindre känsliga än flickor och yngre 

barn, var förklaringen som angavs (Rithander (1991). Flickor anses ömtåliga och uppmanas 

ofta att vara försiktiga och akta sig och de bygger därmed upp en rädsla för sin omgivning. 

Pojkar däremot förväntas vara mer tåliga och klara sig själva. De får större utrymme att klättra 

och testa olika ”farliga” situationer på egen hand. Flickor får ofta beröm och uppskattning för 

det de gör och resultaten kan sparas, medan när pojkar bygger med till exempel klossar så 

bygger de upp, river, bygger upp, river och så vidare. Pojkarna får testa och försöka igen och 

blir bekräftade i sin aktiva roll (Wahlström, 2003).

2.3.6 Vuxenstyrda och icke vuxenstyrda aktiviteter i förskolan

När det gäller vuxenstyrda aktiviteter på förskolan såsom till exempel samling, så får pojkarna 

fler frågor, längre svar, större respons, mer ögonkontakt och fler leenden. Pojkarna får också 

fler negativa tillsägelser än flickorna. När det gäller vuxenstyrda situationer får pojkar mer 

uppmärksamhet än flickor. Det har visat sig att flickor många gånger tillåter pojkarna att ta 

mer plats. I en strukturerad och vuxenstyrd aktivitet finns det en tendens hos förskollärarna att 

sätta pojkarna i första rummet. Under den fria leken däremot är det flickorna som både får fler 

och mer positiva vuxenkontakter. Flickorna sitter oftast och målar eller pysslar i matrummet, 

där också förskollärarna trivs bäst,  medan pojkarna befinner sig i kuddrummet eller något 

liknande. I matrummet kan de vuxna sitta och pyssla och prata ihop med flickorna (Olofsson, 

2007). 

När det gäller tambursituationen kommer redan på småbarnsavdelningen pojkarna först i tur. 

De  får  även  mer  hjälp  med  påklädningen  än  vad  flickorna  får.  Flickorna  betraktas  vara 

duktigare på att klara sig själva, på så sätt får inte flickorna den positiva kroppskontakt och 

bekräftande  kommentarer  som pojkarna  gärna  får.  Likaså  på  syskonavdelningen  kommer 

pojkarna först i tur och de får även här mer hjälp med påklädningen. På syskonavdelningen 

handlar det dock mer om att förskollärarna snabbt vill få ut pojkarna så de kan ut och springa 

av sig. Flickorna får däremot ta på sig i lugn och ro själva (Olofsson, 2007). Även Rithander 

(1991) skriver om att flickor ofta uppmuntras till att klara av saker och att flickorna ofta är 

duktiga och klarar sig själva. Detta kan gälla saker som till exempel ta på sig, städa och äta 

själva.  På  detta  plan  är  de  oftast  mer  självständiga  än  pojkarna,  vilket  är  uppskattat  av 

förskollärarna eftersom det underlättar deras arbete. 

I en studie gjort av Annika Månson, genusforskare, kunde hon se att pojkarna dominerade i de 

flesta situationer, de fick även mest uppmärksamhet av förskollärarna. Påklädningen var som 
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tidigare nämnts ett moment där flickorna och pojkarna behandlades olika. Pojkarna fick mer 

hjälp  av  förskollärarna.  Under  samlingarna  kunde  hon  också  se  tydligt  att  pojkarna 

dominerade (Olofsson, 2007).  

2.3.7 Att påverka barns självbild

Att  kommentera  flickors  utseende  är  något  som  görs  ofta  på  förskolor.  Personalen  ger 

flickorna bekräftelse på att de är söta och fina. På så sätt görs flickorna till  objekt,  vilket 

medför att de bygger upp sin självbild och sitt människovärde utifrån hur söta och fina de är i 

omgivningens ögon (Olofsson, 2007). Genom kläder, frisyr, val av aktivitet och sättet att tala 

kan barn positionera sig på ett framgångsrikt sätt, där barnet får bekräftelse på att det är flicka 

eller pojke. Genom att umgås med andra får barnet hjälp att positionera sig i förhållandet till 

den andre (Davies, 2003). Det kanske kan kännas omöjligt att inte kommentera flickorna när 

de står där i hallen och nästan väntar på att de ska bli uppmärksammade för sina fina tröjor, 

smycken eller frisyrer. Det har dock visat sig att detta kan få allvarliga konsekvenser högre 

upp i åldrarna när det fokuseras på flickors utseende. Redan i tioårsåldern har flickor en mer 

negativ bild av sin vikt och sitt utseende än vad pojkarna har. Att i stället flytta fokus från 

flickornas  utseende,  där  de  gjorts  till  objekt  och  istället  göra  dem till  subjekt  genom att 

benämna dem som en handlande människa som gjort ett val att till exempel ta på sig en rosa 

tröja är något förskollärarna bör göra (Olofsson, 2007). 

För att få bort de traditionella könsmönstren menar Olofsson att det traditionella arbetssättet 

som används i förskolan måste ändras. Förskolan är en kvinnovärld där kvinnliga intressen 

och värden tar för stor plats. Det finns tydliga mans- och kvinnosysslor. Om det jobbar en 

man på förskolan blir han näst intill påtvingad att ta hand om de lite mer manliga sysslorna, 

till  exempel  spela  boll  och  snickra.  Det  jämställdhetsarbete  som  ska  försöka  vidga 

könsgränserna finns inte, istället  befäster och överförs de stereotypa könsmönstren. Män i 

förskolan måste alltså  ta tag i  kvinnosysslor och kvinnorna måste ta  tag i  manssysslorna. 

Genom att lyfta fram de manliga aktiviteterna som till exempel spela innebandy, kommer vi 

helt plötsligt hitta massvis med flickor bland deltagarna. Flickorna håller sig gärna i närheten 

av de vuxna och genom att de är bra förebilder ser flickorna att de sysslorna är okej att delta i. 

På så vis kommer både flickor och pojkar närma sig varandra på ett positivt sätt (Olofsson, 

2007). 
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3 Syfte och frågeställningar

Syftet med vår studie är att undersöka hur flickor respektive pojkar bemöts av förskollärare 

beroende på barnens kön. Genom observationer vill  vi  studera om barn bemöts lika/olika 

utifrån deras kön.

Utifrån syftet har vi följande frågeställningar:

Vilka  olika  ordval,  röstlägen  och  kroppsspråk  använder  förskollärare  gentemot 

flickor/pojkar?

På vilket sätt får flickor respektive pojkar hjälp i tamburen under påklädnaden?

Hur tilltalar och agerar förskollärare gentemot flickor respektive pojkar?
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4 Metod

Vi har  valt  att  studera  hur  förskollärarna bemöter  flickor  respektive  pojkar  genom tilltal, 

kroppsspråk och ordval. I vår studie har vi valt att använda oss av observationer. Vi anser att 

observationer är den lämpligaste metoden för att få svar på våra frågeställningar eftersom vi 

vill ta reda på hur förskollärarna förhåller sig till barnen utifrån vad vi som observatörer ser. 

Vi har observerat var sin förskola i en stor stad (cirka 120 000 invånare) i samband med vår 

verksamhetsförlagda utbildning, det vill säga den praktiska delen av lärarutbildningen. En av 

förskolorna där observationer gjorts arbetar aktivt med jämställdhet, medan den andra inte 

hade någon sådan profil. 

4.1 Urval

Vi har valt att benämna förskolorna vi observerat som Förskola A och Förskola B. På dessa 

förskolor har vi observerat förskollärarna i två situationer, i tamburen och i den fria leken. På 

båda förskolorna har vi observerat fyra förskollärare vardera.

Observationerna på förskola A är gjorda på en småbarnsavdelning med barn i åldrarna ett till 

tre år. På avdelningen är det tolv barn varav sex stycken är flickor och sex stycken är pojkar. I 

barngruppen  finns  inga  barn  med  särskilda  svårigheter.  Förskola  A  har  deltagit  i  ett 

jämställdhetsprojekt som pågått sedan år 2005. 

Observationerna på förskola B är gjorda på en syskonavdelning med barn i åldrarna tre till 

fem år. På avdelningen är det 16 barn varav åtta stycken är flickor och åtta stycken är pojkar. 

Förskola B har ingen speciell inriktning och barngruppen på avdelningen fungerade bra. 

4.2 Datainsamling

Vi utformade ett observationsschema (Se bilaga 1 & bilaga 2) utifrån våra frågeställningar, 

där vi utgick från en strukturerad observation. I en strukturerad observation utgår observatörer 

från fasta regler, som beskriver vad observatören ska titta efter och hur det ska registreras. I en 

strukturerad  observation  ska  observationen  ske  under  en  förutbestämd  tidsintervall.  I  ett 

observationsschema registreras deltagarnas beteende på ett systematiskt sätt som sedan kan 

sammanställas i kategorier (Bryman, 2002). Fördelen med ett kategorischema är att det är lätt 
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att  följa  och  fylla  i.  Dessutom  är  det  redan  förutbestämt  vad  det  är  som  ska  studeras. 

Nackdelen med ett sådant schema är att observatören kan blir låst vid dessa kategorier och 

därmed missar viktiga oförutsedda händelser (Rubinstein Reich & Wesén, 1986). 

I  fria  leken  har  vi  tittat  på  följande  kategorier  (se  bilaga  1):  Verbalt/ickeverbalt  

kommunikation,  när  vi  har  studerat  den  verbala  kommunikationen  har  vi  både  tittat  på 

tillsägelser men även på kommentarer från förskollärarna på det barnen sagt och gjort. Med 

ickeverbala kommunikationer menar vi till exempel gester eller blickar ”som talar” i stället 

för verbala tilltal. Högt/hårt och lågt/mjukt tonfall, här har vi studerat tonfallet på de verbala 

tilltalen.  Vid  högt  eller  hårt  tonfall  har  förskollärarna  tilltalat  barnen  med  högt  röstläge 

och/eller med en hård ton. Vid lågt röstläge och mjukt tonfall har förskollärarna använt ett 

mjukt, lugnt eller lågt tonfall till barnet.  Namn, vi har observerat hur många gånger barnens 

namn används. 

I tamburen har vi tittat på följande sex kategorier (Se bilaga 2):  Får hjälp direkt,  med detta 

menar vi att förskollärarna hjälper barnet direkt när det kommer ut till hallen genom att till 

exempel lägga fram dess kläder. Med Får försöka först och ber inte om hjälp - men får ändå  

menar vi att förskollärarna hjälper barnen utan att de bett om det. Vid ingen hjälp klarar sig 

barnen  utan  förskollärarens  hjälp.  Vi  hade  även  Blir  påklädd  och  får  hjälp  direkt  vid 

förfrågan. Vi har dessutom tittat på ordningen som barnen får gå ut och ta på sig.

På  ett  separat  observationsschema  har  vi  tittat  på  vilka  ordval  förskollärarna  använder 

gentemot barnen när det gäller egenskaper, utseende etcetera och respons till barnen på det de 

säger och/eller gör. Innan vi genomförde våra observationer gjorde vi varsin pilotobservation 

vilket medförde små förändringar. Vi ändrade tiden för observationen i fria leken och ändrade 

två av kategorierna i tambursituationen. Bell (2006) nämner att det är viktigt med noggranna 

förberedelser genom bland annat pilotobservationer för att se om schemat fungerar och att det 

ger den informationen som observatören vill ha. Hon skriver vidare att det är viktigt att i 

förväg  bestämma  vad  som  ska  observeras  och  varför  observationer  är  det  lämpligaste 

tillvägagångssättet. 

Anledningen till att vi valde tamburen och den fria leken var för att vi ville observera en 

vuxenstyrd situation och en icke vuxenstyrd situation. Därför valde vi tambursituationen där 

det är de vuxna som är med och styr, medan i den fria leken är de vuxna inte lika styrande. 

Det är viktigt att nämna att vi bara studerat förskollärarna eftersom vår studie går ut på att 

studera hur förskollärarna förhåller sig till barnen ur ett könsperspektiv. Förskollärarna visste 

att vi observerade, men de var inte informerade om vad och vem.
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4.3 Observationer

Under två veckor av vår verksamhetsförlagda utbildning inom lärarutbildningen gjorde vi 

sammanlagt 16 observationer. Sammanlagt har vi gjort sju stycken observationer i tamburen 

och nio stycken i  den fria  leken.  Observationerna vi  gjorde  i  den fria  leken pågick i  20 

minuter  per  tillfälle.  I  tamburen  observerade  vi  under  hela  påklädningssituationen,  vilket 

innebar 15-20 minuter. Dessutom har vi observerat förskollärarnas ordval gentemot barnen. 

Detta  gjordes  parallellt  i  samband  med  tambursituationen.  I  fria  leken  gjordes  denna 

observationsdel separat under 15 minuter. Totalt har vi observerat 315 minuter i den fria leken 

och cirka 140 minuter i tamburen.

4.4 Analysmetod

När vi analyserat materialet i form av våra observationsscheman har vi valt att både titta på 

varje situation för sig och sammanställa båda förskolornas resultat. Eftersom detta inte är en 

jämförande studie mellan förskolorna har vi valt att sammanställa alla flickor för sig och alla 

pojkar för sig. Då det i vissa fall varit stor skillnad mellan förskolorna har vi valt att redovisa 

resultaten var för sig. Detta för att det är skillnad på barnens åldrar på förskolorna och vi 

tyckte  det  var  relevant  för  att  få  ett  rättvist  resultat.  Vi  började  med  att  lägga  ut  alla 

observationspapper  för  fria  leken  för  att  få  en  överblick  och  kunna  sammanställa  varje 

kategori  för  sig.  Eftersom vi  ville  ha  fram ifall  det  är  någon  skillnad  på  förskollärarnas 

agerande gentemot flickor respektive pojkar så har vi sammanställt flickornas och pojkarnas 

resultat  för  sig.  I  tamburen  sammanställde  vi  resultatet  på  samma  sätt.  Orden  som 

förskollärarna använt till flickorna och pojkarna har vi läst igenom och redovisat i resultatet.

4.5 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet innebär studiens tillförlitlighet när det gäller val av metod. Vid hög reliabilitet bör 

resultatet  bli  detsamma  vid  upprepade  tillfällen  (Bell,  2006).  Vi  valde  att  observera 

förskollärarna  för  att  få  ett  mer  opåverkat  resultat  än  vad  vi  hade  fått  vid  en  intervju. 

Förskollärarna som vi observerade var inte medvetna om vad och vem vi som observatörer 

studerade. Genom att göra en strukturerad observation med hjälp av observationsschema, blir 

forskaren mer objektiv än vid en ostrukturerad observation där forskaren måste göra ett urval 

och tolka det som sker (Bell, 2006).
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Validitet är ett mått som mäter det studien är avsedd att mäta. Det vill säga om forskaren har 

mätt  det som ska mätas enligt syftet  för studien (Bell,  2006). Vi valde att  studera ordval, 

tonläge, kroppsspråk och tilltal, vilket är relevant för syftet med studien. 

4.6 Resultatredovisning

När vi redovisat vårt resultat har vi använt oss av antal och procent. Procenten är uträknad på 

antalet delat på det totala antalet i  kategorin, till  exempel har pojkarnas namn använts 35 

gånger av totalt 65. Det räknar vi ut på följande sätt: 35/65 = 0.538x100 = 53,8, det vill säga 

54 %. 

Vi har utöver den löpande texten använt oss av figurer för att redovisa resultatet tydligare. I 

resultatet har vi valt att redovisa det högsta procentuella talet först, istället för att konsekvent 

använda ordningen flickor och pojkar som i övriga arbetet. 

Genom att förskolorna var så olika har vi i  vissa fall varit tvungna att redovisa resultaten 

separat  även  om  vi  inte  gjort  en  jämförande  studie.  I  annat  fall  hade  resultatet  blivit 

missvisande i en del situationer.
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5 Resultat

Nedan sammanställs vårt resultat som vi har fått fram genom att analysera och bearbeta våra 

observationer.  Först  kommer vi att  presentera resultatet  för den fria leken, efter det följer 

resultatet för tamburen.

5.1 Fria leken

Efter analysen av vårt observationsschema i fria leken kan vi se att pojkar får mer verbal 

kontakt med förskollärarna än vad flickorna får. Som vi nämnt tidigare så har vi tittat på fem 

olika kategorier i vårt observationsschema i fria leken. Vi har sammanställt vårt resultat i en 

figur som ni kan se nedan för att få en översikt:

Fri lek
Antal flickor totalt: 40
Antal pojkar totalt: 45

Flickor Pojkar
Procent 

Flickor/pojkar

Verbalt 45 60 43%        57%

Ickeverbalt 2 1 67%        33%

Högt/hårt tonfall 6 21 22%        78%

Lågt/mjukt tonfall 36 38 49%        51%

Namn 30 35 46%        54%

Figur 1. Figuren visar vårt sammanställda resultat av alla observationer i fria leken.

Som vi nämnde ovan får pojkarna mer verbal kontakt med förskollärarna än vad flickorna får. 

Resultatet  visar  att  pojkarna  får  14  % mer  verbal  kontakt  än  flickorna.  Den  ickeverbala 

kommunikationen har inte förekommit i någon större utsträckning. 

I vår observation har vi även studerat om förskollärarna använder barnens namn lika ofta till 

flickorna som till pojkarna. Här skiljer det väldigt lite med en marginals skillnad åt pojkarna.

5.1.1 Röstläge

Totalt sett på förskola A och B har det höga/hårda tonfallet använts 78 % till pojkarna och 22 

% till flickorna. Totalt har det låga röstläget och mjuka tonfallet användes mer till flickorna. 

Det finns skillnader på förskola A och B vad det gäller förskollärarnas röstläge och tonfall 
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gentemot flickor och pojkar. Därför har vi valt att redovisa förskolornas resultat var för sig, se 

figur 2 nedan:

Förskola A Flickor 
(18st)

Pojkar 
(18st)

Procent 
Flickor/pojkar

Högt/hårt tonfall 2 1 77%       33 %

Lågt/mjukt tonfall 24 30 44%        56%

Förskola B
Flickor 
(22st)

Pojkar 
(27st)

Procent 
Flickor/pojkar

Högt/hårt tonfall 4 20 17%        83%

Lågt/mjukt tonfall 12 8 60%        40%

Figur 2. Figuren visar tonfall och röstläge uppdelat på förskola A och B i fria leken.

På förskola A används sällan högt/hårt tonfall av förskollärarna. Totalt har det endast använts 

tre gånger, två gånger till flickorna och en gång till pojkarna, av de totalt 69 gångerna barnen 

tilltalats under observationstiden på förskola A. Det mjuka och låga tonfallet används frekvent 

och det används relativt lika mellan könen. På förskola B kan vi se att förskollärarna använder 

ett  mjukare  tonfall  till  flickorna  medan  pojkarna  ofta  tilltalas  med  hårt  tonfall  och  högt 

röstläge. Genom att sammanställa antalet gånger ett högt eller hårt tonfall har används på 

förskola B kan vi se att pojkarna har blivit tilltalade med hårt tonfall 83 % av gångerna medan 

flickorna bara har blivit tilltalade 17 % av gångerna på detta sätt. Det låga/mjuka tonläget 

användes 60 % av gångerna till flickorna och 40 % av gångerna till pojkarna på förskola B. 

5.1.2 Ordval

När vi observerade förskollärarnas ordval till barnen har vi tittat på två saker, dels egenskaper 

och  utseende  och  dels  den  respons  barnen  får  på  det  de  gör.  När  det  gäller  egenskaper, 

utseende med mera har vi observerat ett fåtal kommentarer. Det vi kan se är att förskollärarna 

sällan använder sig av sådana typer av kommentarer eller komplimanger.  Några har dock 

kommit upp som till exempel till flickorna ”vilken stor tjej, vilken duktig tjej som kan själv”,  

”vilka söta tofsar du har idag”, ”åh, du är så söt så man vill äta upp dig!” medan ord som 

förekom till pojkarna var ”vilken tuff tröja du har idag med spindelmannen”, ”vad duktig du  

är” och ” cool”.  På förskola A förekom inga kommentarer kring pojkarnas utseende under 

fria leken.

Den respons barnen fick till det de gjort eller sagt kunde till exempel vara till flickorna: ”men 

vad fint ni målar, tjejer”, ”vilken fin teckning”, ”bra!”, ”försiktigt, Julia”. Ord som förekom 
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till pojkarna var:  ”vad STORT ni byggt”, ”oj vad många bilar”, ” ojoj vad ni byggt detta  

måste vi ta kort på”, ”ooj, du kunde nicka”.

En situation som uppkom under observationstiden visar att flickan får mycket mer respons 

och  uppmuntran  än  vad  pojken  får  vid  ett  möte  mellan  förskollärare  och  fyra  barn:

En förskollärare sitter och spelar memory med fyra barn, tre pojkar och en flicka. När flickan 

efter ett tag får ett par böjer sig förskolläraren framåt mot flickan och säger ”Ja, bra Jenny!  

Du fick ett par, vad duktig du är!” Näst på tur är en av pojkarna, han lyckas också få ett par. 

Han söker respons från förskolläraren genom att upprepa att han har fått par flera gånger. 

Responsen pojken får till slut av förskolläraren är: ”Då får du ta ett nytt kort.”  

5.2 I tamburen

Efter analysen av vårt observationsschema i tamburen kan vi se att pojkar får mer hjälp än 

flickorna. Som  vi  nämnt  tidigare  så  har  vi  tittat  på  sex  olika  kategorier  i  vårt 

observationsschema över tamburen. Vi har sammanställt vårt resultat i en figur som ni kan se 

nedan för att få en helhetssyn:

I tamburen
Antal flickor totalt: 35
Antal pojkar totalt: 37

Flickor Pojkar
Procent 

Flickor/pojkar

Får hjälp direkt 15 28 35%        65%

Får hjälp direkt vid förfrågan 8 23 26%        74%

Får försöka först 23 5 82%        18%

Ber inte om hjälp men får 
ändå

11 15 42%        58%

Ingen hjälp 5 2 71%        29%

Blir påklädd 13 6 68%        32%

Figur 3. Figuren visar vårt sammanställda resultat över alla observationer i tamburen.

Den första kategorin i vårt observationsschema var ”får hjälp direkt” där kan vi se en skillnad 

på hur förskollärarna agerande. Pojkarna fick hjälp direkt 65 % av gångerna och flickorna 35 

% av gångerna under påklädnaden. Under kategorin ”får hjälp direkt vid förfrågan” ser vi en 

skillnad på hur förskollärarna bemöter flickor och pojkar. 74 % av gångerna får pojkarna hjälp 
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direkt när de ber om det medan 26 % av gångerna får flickorna hjälp vid förfrågan. Denna 

punkt kan vi koppla till kategorin ”får försöka först”. Pojkarna uppmanas 18 % av gångerna 

att försöka själva medan flickorna uppmanas 82 % av gångerna av förskollärarna att försöka 

själva först. Resultatet visar att flickorna uppmanas att försöka själva 64 % oftare än pojkarna. 

Under kategorin ”ber inte om hjälp, men får ändå” visar det sig att pojkarna får hjälp trots att 

de inte bett om det 58 % av gångerna medan flickorna får den hjälpen 42 % av gångerna. 

Barn som klarar sig utan förskollärarnas hjälp har vi placerat under kategorin ”ingen hjälp”, 

detta har uppkommit totalt sju gånger under vår observation, fem gånger har någon flicka 

klarat sig själv och någon pojke har klarat sig själv två gånger. Under kategorin ”blir påklädd” 

där förskollärarna har en stor roll visar resultatet att flickorna får mest hjälp då flickorna blir 

påklädda 68 % av gångerna.

Vi har kunnat urskilja vissa skillnader mellan förskola A och förskola B även i tamburen. 

Eftersom observationerna på förskola A är gjord på en småbarnsavdelning blir det skillnad när 

det  gäller  hur  mycket  barnen klarar  själva.  Detta  har  vi  främst  sett  under  kategorin ”blir 

påklädd”. 

5.2.1 Ordval

Under  tambursituationen  har  vi  även  här  studerat  vilka  ord  förskollärarna  använder  till 

barnen. Här har vi studerat utefter samma schema som i fria leken när det gäller ordval. Under 

kategorin egenskaper och utseende med mera har förskollärarna använt följande uttryck till 

flickorna: ”vilken söt/fin tröja”, ”Ska du inte ha den rosa mössan? Den är ju söt”, ”vilken fin  

overall”, ”vilket fint spöke”, ”vilket fint nagellack du har”, ”ja vilken söt mössa”. Uttryck 

som användes till pojkarna var följande: ”bra overall för att kunna gegga”, ”bra stövlar”. 

När det gäller respons som barnen fick i tamburen så har flickorna inte fått någon respons och 

uppmuntran alls medan pojkarna har fått följande: ”vad bra att du tagit på dig”, ”kolla du  

kan ju -  bra!”, ”jättebra, vad duktig du är”, ”du är ju en stor kille som kan själv!”. Samtliga 

kommentarer till pojkarna är positiva och uppmuntrande.

5.3 Ord som använts

För att förtydliga de ord som använts har vi sammanställt dem i en figur, vi redovisar vilka 

ord som förekommit på förskola A respektive förskola B. Som figuren nedan visar kan vi se 

att  flickor  får  mycket  respons  från  förskollärarna  när  det  gäller  utseende,  kläder  och 
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egenskaper. Flickorna får däremot inte mycket respons på det de gör under fria leken och 

ingen alls i tamburen. Den respons de får handlar även här om att det är fint det de gör. Av de 

13 kommentarer som flickorna fått under observationstiden har tio stycken innehållit fin/fint 

eller  söt/söta.  Förskollärarna  uppmärksammar  inte  pojkarnas  utseende  och  egenskaper  i 

samma utsträckning som de gör med flickorna. När förskollärarna kommenterar pojkarnas 

kläder handlar det ofta om att det är praktiska kläder för aktiv lek. Pojkarna uppmärksammas 

mest för sådant de gör och får positiv respons på detta. 

Flickor Pojkar

Egenskaper, 
utseende etc.

Förskola A:
”Vilken stor tjej vilken duktig 
tjej som kan själv”
”Ska du inte ha den rosa 
mössan? Den är ju söt”
”Vilket fint nagellack du har”

Förskola B:
”Vilka söta tofsar du har idag”
”Åh, du är så söt så man vill äta 
upp dig!”
”Vilken söt/fin tröja”
”Vilken fin overall”
”Vilket fint spöke”
”Ja vilken söt mössa”

Förskola A:

Förskola B:
”Vilken tuff tröja du har idag 
med spindelmannen”
”Vad duktig du är” 
”Cool”
”Bra overall för att kunna gegga”
”Bra stövlar”

Respons till barnen

Förskola A:
”Försiktigt, Julia”

Förskola B:
”Men vad fint ni målar, tjejer”
”Vilken fin teckning” 
”Bra!”

Förskola A:
”Du är ju en stor kille som kan 
själv!”
”Ooj, du kunde nicka”
”Oj vad många bilar”

Förskola B:
”Vad bra att du tagit på dig”
”Kolla du kan ju -  bra!”
”Jättebra, vad duktig du är”
”Vad STORT ni byggt”
”Ojoj vad ni byggt detta måste vi 
ta kort på”

Figur 4. Figuren visar en sammanställning av alla ord som används till barnen uppdelat på förskola A och B.

25



6  Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka om förskollärare bemöter flickor och pojkar lika 

eller olika i förskolan. Enligt Sveriges jämställdhetspolitik ska kvinnor och män ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter (Westerberg, 1998). I förskolans styrdokument står 

det  att  flickor  och pojkar  ska  bemötas  likvärdigt  och  ha  samma möjligheter  att  utveckla 

förmågor  och  intressen.  Förskolan  ska  också  motverka  traditionella  könsmönster  och 

könsroller (Lärarförbundet, 2004). Det är påtagligt att flera av förskollärarna inte själva är 

medvetna  om sitt  agerande.  Redan innan arbetet  påbörjades  trodde vi  att  det  fanns  vissa 

skillnader i förskollärarnas sätt att bemöta flickor respektive pojkar, men vi hade hoppats på 

att  dessa  skillnader  inte  var  så  stora.  Wahlström  (2003)  menar  att  det  är  de  vuxnas 

förväntningar som styr hur de omedvetet bemöter flickor och pojkar. Vi kan se att bemötandet 

skiljer sig mellan förskola A och förskola B, men vi kan fortfarande se vissa likheter.

6.1 Resultatdiskussion

Något vi blev överraskade av var att pojkarna fick mycket mer verbal kontakt än flickorna. Vi 

trodde att flickor tilltalades lika ofta som pojkarna, fast på ett annat sätt. Kanske är det så att 

pojkar tar mer plats än flickor och därmed hörs och syns mer och på så sätt får fler tillsägelser. 

Eller så är det vi förskollärare som tillåter pojkarna ta plats och låter flickorna stå tillbaka. 

Månsson (2000), Elvin-Nowak & Thomsson (2003) och Wahlström (2003) har olika åsikter 

om det är flickorna eller pojkarna som förskollärarna kommunicerar mest med. Enligt vårat 

resultat får pojkarna mest verbal kontakt med förskollärarna i fria leken, men vi tror att det 

skiljer  sig  mellan  olika  situationer.  Olofsson  (2007)  menar  att  pojkarna  får  mest 

uppmärksamhet  i  de strukturerade och vuxenstyrda  aktiviteterna,  medan flickorna får  fler 

positiva vuxenkontakter i fria leken, då de ofta sitter i matrummet där förskollärarna ofta är. 

Däremot är vissa pojkar ”livliga” och vi upplever att de får fler tillsägelser än vad flickorna 

får, vilket kan påverka vårt resultat där pojkarna får mer verbal kontakt i fria leken. 

Att  det skiljer  sig mellan förskola A och B vad det gäller tonfall  är  något vi  sett  tydligt. 

Anledningen till att ett mjukt och lågt tonfall används på förskola A kan bero på att det är små 

barn på avdelningen och att vuxna ofta tilltalar dem på ett lugnare sätt. Det kan också bero på 

deras medvetna arbetssätt eftersom det mjuka tonläget användes relativt lika mellan könen på 

förskola A. På förskola B var det en markant skillnad mellan tonfallet till flickor och pojkar. 
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Varför  är  det  mer  hårda/höga  tillsägningar  till  pojkarna?  Rithander  (1991)  skriver  att 

förskollärarna talar i en mjukare ton till flickor och yngre barn än vad de gör till pojkarna. 

Pojkar och äldre barn anses mindre känsliga än flickor och yngre barn. Vi tror att eftersom 

pojkar ofta anses ”livliga” av förskollärarna får de fler hårda tillsägningar. 

Det var inte helt oväntat att flickorna fick många kommentarer för sitt utseende. Ord som fin 

och söt  var  ofta  förekommande till  flickorna,  men aldrig  till  pojkarna.  När  flickorna blir 

kommenterade efter deras utseende är det inte konstigt att de identifierar sig som flickor som 

är söta och fina. Något anmärkningsvärt är att ord som söt och fin förekommit i 10 av de 13 

kommentarerna till flickorna. Olofsson (2007) skriver att flickorna görs till objekt när de får 

bekräftelse  för  sitt  utseende.  Utifrån  det  bygger  de  upp sin  självbild  och människovärde 

utefter att de ska vara söta och fina i omgivningens ögon. 

I fria leken uppmärksammas mest det som pojkarna gör, där förekommer ofta ord som ”oj”, 

”stort” och ”bra”. Detta ger pojkarna en annan självbild än flickorna. De stärks för det de 

gör och som personer. Elvin-Nowak och Thomsson (2003) menar att det är viktigt att göra 

kön  på  rätt  sätt  för  att  få  en  bra  självkänsla.  På  förskola  A fick  inte  pojkarna  några 

kommentarer av förskollärarna kring sina egenskaper eller sitt utseende. Förskollärarna gav 

kommentarer  på  flickornas  utseende  vid  endast  två  tillfällen.  Detta  kan  bero  på  att 

förskollärarna på förskola A är medvetna om att värderingsorden påverkar barnens självbild. 

Både  flickorna  och  pojkarna  bemöttes  ofta  med  frågor  kring  det  de  gjorde  istället  för 

värderingsord.

Vårt  resultat  visar att  pojkarna får positiv uppmärksamhet för det de gör i  fria leken och 

Wahlström (2003) skriver att pojkar får testa och försöka mycket mer än flickor. Det vi kan se 

av kommentarerna är att pojkarna får den positiva responsen då de gör lugnare aktiviteter, 

som att bygga med klossar eller leka med bilar. Vårt resultat visar i enlighet med Olofsson 

(2007) att flickorna får bekräftelse på att de är söta och fina och att de bygger sin självbild 

efter det. Flickorna i vår studie fick respons av förskollärarna i fria leken när de ritade fint 

eller skulle akta sig för någonting.

Exemplet  om  memoryspelet  vi  tog  upp  i  resultatet  där  flickan  får  positiv  respons  av 

förskolläraren medan pojken får ett kort svar att han ska ta ett nytt kort visar på att flickan får 

mer  uppmärksamhet  och  uppmuntran  än  pojken.  Situationen  visar  inget  positiv 

förhållningssätt av förskolläraren men det kan bero på flera saker, som att förskolläraren hade 

sin uppmärksamhet på annat håll. 
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Resultatet  i  tamburen  visar  på  att  pojkarna  får  mycket  mer  hjälp  än  flickorna.  Flickorna 

förväntas klara sig mer själva. Vi blev överraskade över att pojkarna får hjälp direkt när de 

frågar medan flickorna blir ombedda att försöka först. Vi upplever att pojkar förväntas vara 

självständiga  i  många  situationer,  men i  tamburen  visar  vårt  resultat  tvärtom.  Vi  har  fått 

intrycket av att förskollärarna vill få ut pojkarna snabbt i och med att förskollärarna anser att 

pojkarna kan vara mer ”stökiga” än flickorna. Flickorna däremot förväntas klara sig själva i 

större utsträckning, de får oftast mer tid på sig och de får i regel försöka själva innan de får 

hjälp  av  förskolläraren.  Även  Olofsson  (2007)  påpekar  att  pojkarna  får  mer  hjälp  vid 

påklädningen än vad flickorna får. Redan på småbarnsavdelningen får pojkarna mer hjälp och 

på syskonavdelningen handlar det mer om att få ut pojkarna snabbt. Flickorna får mer tid till 

att ta på sig själva. Rithander (1991) beskriver också flickornas situation i tamburen där de får 

uppmuntran till att klara sig själva.  

Något som förvånade oss var att flickorna inte fick någon respons eller uppmuntran på det de 

själva  klarade  av  vid  påklädningen  i  tamburen.  Vi  tror  att  förskollärare  har  högre 

förväntningar på att flickor ska klara av mer än pojkarna just i tamburen. Även om det är 

många  flickor  som  kan  ta  på  sig  själva  behöver  även  de  få  positiva  kommentarer  och 

uppmuntran för att stärka sin självbild. Vi upplever att flickorna inte får samma respons och 

uppmuntran som pojkarna får för sådant de klarar av i samma situationer. Pojkarna får positiv 

respons i sin aktiva roll. De får kommentarer för sina praktiska kläder och det de klarar av i 

tamburen. Det stärker pojkarnas självbild och de får en tro på att de själva kan. Eftersom 

flickorna inte får höra samma uppmuntrande ord får de inte samma möjligheter att stärka sin 

självbild  och  känna  glädje  i  att  det  de  klarar  av  själva  uppmärksammas  och  beröms  av 

förskollärarna. 

I läroplanen för förskolan står att: ”Arbetslaget skall verka för att flickor och pojkar får lika 

stort inflytande över och utrymme i verksamheten” (Lärarförbundet, 2004, s 32). Det tycker vi 

är viktigt eftersom barnen inte ska uppleva mannen som norm, utan känna att alla har samma 

möjligheter. Vårt resultat visar att pojkarna får mer verbal kontakt än flickorna, ofta genom 

höga och/eller hårda tillsägelser. Det kan bero på att många pojkar redan tar stor plats och 

därmed  försöker  förskollärarna  dämpa  pojkarna  för  att  ge  flickorna  mer  plats.  Rithander 

(1991)  menar  att  genom  att  förskollärarna  hela  tiden  stoppar  och  förbjuder  pojkarna  så 

påverkas  förskollärarnas  attityd  och sätt  att  tala  till  barnen.  Wahlström (2003)  skriver  att 

genom att pojkar ofta får negativa tillsägningar bekräftas de i sin aktiva roll som grundar sig 

på negativa förväntningar. På så sätt anses de ”livliga och stökiga” av både sig själva och 
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andra och positionerar sig därefter. Om det är så att pojkarna får fler tillsägningar så kan vi 

inte se att förskollärarna använder pojkarnas namn oftare än flickornas. 

Eftersom  människan  har  ett  behov  av  att  strukturera  sin  omgivning  kommer 

könsuppdelningen fortsätta att existera om inte alla jobbar för att motverka det. Strukturerna 

bygger  på att  människor aktivt  handlar för att  uppdelningen ska kvarstå  (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003). Förskolan har en viktig roll i att bryta traditionella könsmönster, vilket är 

ett av uppdragen i förskolans läroplan. Om personal i förskolan och skolan blir medveten om 

hur deras bemötande mot flickor och pojkar påverkar barnens självbild tror vi att fler skulle 

jobba mer jämställt för att ge barnen samma möjligheter att utveckla egenskaper och göra och 

bli det de vill. Jämställdhet handlar inte om att göra flickor till pojkar och pojkar till flickor, 

utan  att  ge  dem  samma  chanser  att  välja  och  känna  att  deras  val  är  accepterade  av 

omgivningen. Enligt queerteorin kan det finnas ”flera” kön och på så sätt  slipper barn att 

begränsas till två kategorier. Det blir större frihet att slippa bli kategoriserad och formad in i 

de stereotypa könsmönstren flicka och pojke. Genom att ifrågasätta könsrollerna så anses det 

mer naturligt och normalt att vara ”annorlunda” utanför könsgränserna.

Att det i förskolan och även i övriga samhället inte ska finnas några begränsningar för att man 

tillhör  ett  visst  kön är något som för oss  är självklart.  Flickor som pojkar  ska ha samma 

förutsättningar, samma rättigheter och även samma skyldigheter. Vi tror att det är viktigt att 

hela tiden föra en diskussion i arbetslaget i förskolan och skolan. Genom att diskutera och 

reflektera tror  vi  att  förskollärarna kan bli  mer  medvetna om hur de bemöter  flickor och 

pojkar  och  utifrån  det  jobba  mot  en  jämställd  förskola/skola.  Många  tror  att  de  arbetar 

jämställt, men det visar sig att det finns många områden att jobba med. Genom att göra det 

egna förhållningssättet synligt kan man börja arbeta mot ett  förändrat arbetssätt.  Det hade 

varit  intressant  att  intervjua  personalen  på  de  båda  förskolorna  för  att  se  hur  medvetna 

pedagogerna är om sitt förhållningssätt. När vi på en av förskolorna talade om vad vi hade 

observerat  märkte  vi  att  förskolläraren  vad medveten  om hur  viktigt  det  var,  men  också 

medveten om att de inte aktivt jobbade med det. Hon var även medveten om att de ibland 

uttryckte sig så de förstärkte könsmönstren. Det som är viktigt och självklart som dessutom 

finns med i läroplanen, varför glöms det bort? 

Att förskolan präglas av kvinnor är inget nytt för oss, frågan är om vi hade fått samma resultat 

om vi observerat manliga förskollärare? Eller är våra könsmönster så djupt förankrade att det 

inte spelar någon roll om förskolläraren är kvinna eller man? Vi tror att vi skulle ha fått ett 

annorlunda resultat om det hade varit manliga förskollärare med i studien. Vi tror inte att det 
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hade varit  mer jämställt,  men på ett annorlunda sätt.  Männen skulle nog till  exempel inte 

kommentera  barnens  kläder  och  utseende  i  samma  utsträckning  som kvinnor  gärna  gör. 

Olofsson (2007) menar att förskolan domineras av kvinnliga intressen och värderingar. Om 

det jobbar män på förskolan finns det risk att vi delar upp arbetet efter traditionella åsikter om 

vad som är kvinnligt och manligt. Olofsson anser att vi inte ens försöker vidga könsgränserna, 

istället befäster och överför vi de stereotypa könsmönstren.

Om flickor och pojkar bemöts likvärdigt av förskolläraren kommer barnen att utvecklas utan 

att  hindras  av  sin  könstillhörighet.  Genom att  aktivt  arbeta  för  att  flickor  och pojkar  får 

samma chanser och möjligheter kan vi förskollärare skapa en jämställd förskola. 

6.2 Metoddiskussion

Den metod vi valde var att göra strukturerade observationer utifrån ett observationsschema. 

Ett problem som uppstod under datainsamlingen var att ordinarie personal var frånvarande vid 

flera tillfällen, vilket medförde att vi fick skjuta på observationerna. Ett annat problem som 

uppstod var sjukdomar och lov, vilket medförde att det var färre barn än vanligt. Trots det 

tycker vi att metoden vi valde har fungerat bra, vi har fått ett material som vi har kunnat 

bearbeta och fått ut ett resultat av. Metoden gjorde så att vi kunde observera förskollärarna 

utan att de visste vad och vem vi observerade, på så sätt kunde de inte förställa sig. Vi märkte 

ändå att förskollärarna kände sig observerade till en början men efter en stund verkade de mer 

avslappnade med situationen.

En svaghet med vår datainsamling kan vara att vi redan innan bestämt kategorier och därmed 

redan bestämt oss för vad vi skulle undersöka. Detta kan också ses som en styrka eftersom vi 

försökt  undvika  vår  egen  påverkan  genom  att  använda  oss  av  ett  strukturerat 

observationsschema där vi haft kategorier att fylla i. Observationerna utgick från vår tolkning 

av vad som hände/sades. Vi som observatörer kan aldrig blir helt objektiva eftersom vi är en 

del av sammanhanget. 

6.3 Sammanfattning

Vårt resultat visar att det finns skillnader i hur förskollärarna bemöter flickor och pojkar i 

förskolan. Det skiljer sig mellan förskola A och förskola B, men vi kan också se flera likheter. 

I fria leken visar det sig att pojkarna tilltalas oftare verbalt av förskollärarna. Tonfallet som 

förskollärarna  använder  är  oftare  hårt  och  högt  till  pojkarna  än  till  flickorna.  Det  totala 
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resultatet visar att det låga och mjuka tonfallet används lika ofta till flickorna och pojkarna, vi 

kan dock se skillnader mellan förskolorna vi studerat. På småbarnsavdelningen används det 

mjuka  och  låga  tonfallet  frekvent  med  få  undantag.  På  syskonavdelningen  används  det 

höga/hårda tonfallet oftast till pojkarna och det låga/mjuka tonfallet mestadels till flickorna. I 

tamburen ser vi att pojkarna är de som får mest hjälp, både vid förfrågan och när de inte ber 

om  hjälp.  Flickorna  däremot  förväntas  klara  av  mer  själva.  De  uppmanas  oftast  av 

förskollärarna  att  försöka  själva  först  om  de  ber  om  hjälp.  När  vi  studerat  vilka  ord 

förskollärarna använt till barnen kan vi generellt se att flickorna får kommentarer för deras 

utseende och pojkarna får positiv respons på det de gör. 

Det  vi  tycker  har  varit  mest  anmärkningsvärt  i  vårt  resultat  är  att  på  syskonavdelningen 

använde förskollärarna det låga/mjuka tonfallet till flickorna och det höga/hårda tonfallet till 

pojkarna. Vi tror att vuxna har olika förväntningar på barnen utifrån kön från det att barnen är 

små. Pojkar tillåts därmed att vara mer livliga och upplevs därför stökigare och får till följd av 

det fler hårda/höga tillsägelser. Något som också är anmärkningsvärt är att pojkarna som i 

andra situationer anses självständiga i tamburen blir de som får mest hjälp av förskollärarna. 

Kanske är det för att pojkarna anses vara så livliga som förskollärarna vill få ut dem snabbt. 

Det vi kanske blev mest förvånade över var att flickorna inte fick respons en enda gång av 

förskollärarna under påklädnaden i tamburen. Detta kan bero på att förskollärarna har större 

förväntningar på att flickorna ska klara av mer själva under påklädnaden.  

6.4 Vidare forskning

Vi  tycker  att  det  skulle  vara  intressant  att  intervjua  förskollärarna  i  samband  med 

observationer för att se om deras medvetenhet om sitt förhållningssätt motsvarar resultatet av 

observationerna. Eftersom vår tid har varit begränsad har det inte varit möjligt. I ett större 

arbete skulle vi kunna fördjupa oss ännu mer i forskningen och skilja till exempel på samtal 

med barnen och tillsägelser till barnen. På så sätt skulle vi kunna studera om vissa tonfall 

används i specifika sammanhang. Det skulle också vara intressant att studera förskollärarna i 

fler situationer, för att kunna jämföra om vissa ord används oftare i en viss situation. En annan 

intressant synvinkel hade varit att få studera vad barnen på förskolan tycker om jämställdhet 

och om det är jämställt på förskolan genom att samtala med barnen med hjälp av till exempel 

bilder. 
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Bilagor

Bilaga 1

Observationsschema - fria leken

Fri lek 1

Antal flickor:

Antal pojkar:

Tid:

Fri lek 2

Antal flickor:

Antal pojkar:

Tid:

Fri lek 3

Antal flickor:

Antal pojkar:

Tid:

Kön ♀ ♂ H ♀ ♂ H ♀ ♂ H

Verbalt

Ickeverbalt

Högt/hårt tonfall

Lågt/mjukt tonfall

Namn  

(♀ = flickor, ♂ = pojkar, H = Hela barngruppen)

Ord som använts Flickor Pojkar

Egenskaper, utseende etc.

Respons till barnen



Bilaga 2

Observationsschema - tamburen

Tamburen 1

Antal flickor:

Antal pojkar:

Tid:

Tamburen 2

Antal flickor:

Antal pojkar:

Tid:

Tamburen 3

Antal flickor:

Antal pojkar:

Tid:

Kön ♀ ♂ H ♀ ♂ H ♀ ♂ H

Får hjälp direkt

Får försöka först

Ingen hjälp

Ber inte om hjälp, 
men får ändå

Blir påklädd  

Får hjälp direkt vid 
förfrågan

 

Ordning på utgång:  

(♀ = flickor, ♂ = pojkar, H = Hela barngruppen)

Ord som använts Flickor Pojkar

Egenskaper, utseende etc.

Respons till barnen
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