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Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att belysa relationen mellan förskollärares resonemang om 

sitt jämställdhetsuppdrag och hur det kommer till uttryck i det direkta mötet med 

barn. Studiens empiri har samlats ihop genom två halvstrukturerade intervjuer med 

två förskollärare och tre löpande observationer i samlingssituation vid en förskola. 

Resultatet visar att förskollärarna resonerar kring sitt jämställdhetsuppdrag på ett 

professionellt sätt. De visar hög medvetenhet när de resonerar om sitt 

jämställdhetsuppdrag. Genom observationerna har jag kunnat se att förskollärarna 

använder samma typ av tonläge, röst, språk och ögonkontakt i bemötandet med alla 

barn, både flickor och pojkar. En slutsats jag dragit är att förskollärarna kan resonera 

om sitt jämställdhetsuppdrag. Att de vet vad uppdraget innebär och vilka svårigheter 

som finns och som kan förhindra uppdraget men även hur de kan lösa dessa 

svårigheter. 

 

Nyckelord: Bemötande, Förskola, Genus, Genusperspektiv, Samlingar  
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Inledning 

Första gången jag verkligen fick upp ögonen för betydelsen av genus i förskolan, var 

när jag under min lärarutbildning läste kursen identitet, samlevnad och sexualitet. Vi 

studenter skulle skriva en uppsats kring någonting vi tyckt varit intressant under 

kursens gång och jag hade inte problem att bestämma mig. Jag ville skriva om ”hur 

könsbegrepp blivit skällsord”. När jag samlade empiri till mitt arbete, snubblade jag 

över en artikel där ett par någonstans i Europa, hade bestämt sig för att inte nämna 

könet på barnet för omgivningen. Jag tyckte det lät absurt, att ett barn inte skulle få 

nämnas vid kön av samhället. När jag läste varför föräldrarna gjorde som de gjorde, 

föddes mitt intresse för genus i förskolan och hur förskollärare resonerar kring sitt 

jämställdhetsuppdrag. 

Förskolans läroplan uttrycker att vuxnas sätt ”att bemöta flickor och pojkar liksom 

vuxnas krav och förväntningar på dem, bidrar till att forma flickor och pojkars 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt” (Skolverket, 2010, s 5). Förskolan 

har även i uppdrag att motverka traditionella könsroller och stereotypa könsmönster. 

Som läroplanen uttrycker det, så ska detta alltid omsättas i praktiken. Pedagogerna 

ska även alltid reflektera över sitt jämställdhetsuppdrag. Jag vill i min studie 

undersöka relationen mellan förskollärares resonemang kring sitt 

jämställdhetsuppdrag med hur det kommer till uttryck i det direkta mötet med barn. 

Jag har valt att avgränsa mig till samlingssituationer.  

Syfte  

Syftet med denna studie är att relatera förskollärares resonemang kring sitt 

jämställdhetsuppdrag med hur det kommer till uttryck i det direkta mötet med barn. 

 

Frågeställningar 

 Hur resonerar förskollärare kring sitt jämställdhetsuppdrag? 

 Finns det skillnader i bemötandet av barn som kan härröras till föreställningar 

om kön och hur kommer dessa skillnader till uttryck i bemötandet av barn?  
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Bakgrund 

Jämställdhetsuppdraget – då och nu 

Sveriges förskola är och har länge varit ett jämställdhetspolitiskt projekt, som 

påverkat relationen mellan stat och familj, föräldrar och barn, kvinnor och män. Utan 

en tillgänglig förskola i Sverige hade kvinnors ökade deltagande på arbetsmarknaden 

inte varit möjligt. Under det senaste decenniet har fokus skiftat gällande det 

jämställdhetsarbetet som finns inom förskolans ramar. Det har tidigare främst handlat 

om förskolans yttre struktur, att förskolan har betydelse för föräldrars möjlighet att 

kombinera föräldraskap och arbete medan diskussionen nu har börjat handla om 

förskolans inre verksamhet, den pedagogiska miljön och pedagogers förhållningssätt 

till flickor och pojkar i barngruppen. Vad som varit avgörande är att förskolan har fått 

en läroplan, som slår fast att pedagoger i förskolan har ett jämställdhetsuppdrag. 

(SOU 2006:75:57)  

 

Innan 1998, då förskolans fick sin egen läroplan, var Socialstyrelsen 

tillsynsmyndighet för förskolan och då fanns det så kallade arbetsplaner för 

verksamheten. Det fanns i dessa arbetsplaner, inga krav på att pedagogerna skulle 

motverka traditionella könsroller och könsmönster eller verka för jämställdhet mellan 

flickor och pojkar (SOU 2006:75:57). 

1987 kom ett pedagogiskt program för förskolan och jämställdhetsuppdraget blev 

något tydligare. Det framhölls att förskolan ”ska ge barnen stöd i att utveckla en trygg 

könsidentitet” samt att ”förskolan ska verka för jämställdhet mellan flickor och 

pojkar, kvinnor och män”. Det pedagogiska programmet för förskolan visade även att 

pedagoger skulle ”medverka till att barnen tillägnar sig kunskaper och värderingar 

som stöder principer för jämställdhet”. Men det stod inte i tydlig skrift att pedagoger 

skulle motverka traditionella könsmönster/roller (SOU 2006:75:58). Dagens läroplan 

visar dock tydligt vad pedagogers uppdrag i förskolan är.  
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Litteraturgenomgång 

Vid diskussionen om vilket begrepp som präglar förskolans verksamhet gällande 

genus, skriver Svaleryd (2003) om genuspedagogik. Olofsson (2007) resonerar 

däremot om en genusmedveten pedagogik i skola och förskola. Olofsson håller inte 

med Svaleryd gällande genuspedagogik, då hon anser att genusarbetet aldrig ska 

ställas vid sidan om, utan det måste alltid integreras i den dagliga verksamheten.   

Olofsson tar upp fyra grundprinciper, som hon anser bör beaktas för att verksamheten 

ska kunna utveckla en hög kvalitet, pedagoger i förskola och skola ska tillföra och 

inte ta ifrån, möta barnen där de befinner sig, fokusera på det positiva och förstärka 

det och slutligen göra inlärningen lustfylld och effektiv genom att använda sig av 

leken (Olofsson, 2007).  

Begreppsgenomgång 

För att definiera begreppet genus använder jag mig av Svaleryds (2003) bok 

Genuspedagogik. Svaleryd beskriver att genus omfattar vårt kulturella, sociala och 

biologiska kön. Genus är vad det kulturella arvet och det sociala systemet format oss 

till. Det betyder även att begreppet genus innebär en öppenhet för överskridande och 

förändringar. 

För att definiera jämställdhet använder jag mig av Nationalencyklopedins definition; 

”jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter inom alla väsentliga områden i livet” (2010).  

Bemötandet, enligt min definition om vad bemötande innebär i studiens 

observationer, från en förskollärare till ett barn kan handla om: språkligt bemötande, 

kroppsligt bemötande, kroppsspråk mot barnet, att titta barnet i ögonen. Bemötande är 

ett samlingsnamn för allt detta men när jag uttrycker en händelse, kommer jag att ge 

en förklaring om vilken typ av bemötande förskolläraren bemöter barnet med.  

 

Styrdokumentet 

”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 ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 
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utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” 

(Skolverket, 2010, s 5). 

 

Eidevald (2011) förklarar att beskrivningen om jämställdhetsuppdraget i förskolans 

läroplan är tolkningsbart, vilket öppnar för förskolor och arbetslag att arbeta olika 

med sitt jämställdhetsuppdrag.  

 

Han poängterar att arbetslag och förskolor ställer sig olika i sitt jämställdhetsuppdrag. 

Det viktiga är att förskolorna arbetar med jämställdhet men att vägen dit genom mål 

och arbetssätt är olika. Eidevald påpekar att trots skollagar och läroplaner visar både 

svensk och internationell forskning att verksamheten snarare förstärker könsroller och 

könsmönster, än att motverka dem. Insatser och bemötanden visar sig olika, på grund 

av att det finns skilda meningar mellan pedagogerna om hur man bör arbeta med 

uppdraget ska arbetas med. Henkell (2006) beskriver att det är de vuxna, pedagogerna 

i förskolans verksamhet som behöver förändra sitt handlande, vilket innebär sitt 

bemötande av barnen. Pedagogerna ska ge varje flicka och pojke möjlighet att 

utvecklas utan begränsningar och Henkell talar om de könsmönster och könsroller 

som finns och hur pedagoger behöver motverka dem. Hon beskriver att pedagoger 

behöver ändra sina föreställningar kring könsmönster och könsroller, för att kunna ge 

barnen de utvecklingsmöjligheter läroplanen och skollagen betonar.  

 

Pedagogernas jämställdhetsuppdrag 

Henkell (2006) beskriver genom att ta upp skollagens första kapitel, det 

jämställdhetsuppdrag pedagoger i förskolan har. Det handlar om att de som är 

verksamma inom skolan ska främja jämställdhet mellan könen. De ska även aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska 

beteenden. 

 

I en utredning (SOU 2006:75) om förskolors arbete med jämställdhet, gjord på 

uppmaning av Utbildningsdepartementet, påpekas det att pedagogers förhållningssätt 

och attityd, är avgörande i deras jämställdhetsuppdrag.  
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”Det traditionella sättet att se på flickor och pojkar är så invant att det krävs en 

lång och medveten process för att bryta det” (SOU 2006:75, s 127). 

 

I utredningen (SOU 2006:75) betonas det att pedagoger ska kritiskt granska sig själv 

och sitt förhållningssätt, då detta leder pedagogerna mot ett lyckat arbete. De 

poängterar att det är väldigt viktigt att detta görs, då det är en lång och medveten 

process som behöver göras gällande sina normer kring traditionella könsroller och 

könsmönster. Utan detta kritiska förhållningssätt, är det lätt för pedagoger att halka 

tillbaka till sina gamla vanor.  

 

Utbildningsdepartementet (2006) påpekar att det är svårt att se om en förskola arbetar 

med sitt jämställdhetsuppdrag för åskådare utifrån och för pedagogerna som är inne i 

verksamheten. Det handlar om att när alla känner sig trygga, föräldrar och barn, 

glöms jämställdheten bort. För pedagogerna handlar det om att de redan är inne i 

verksamheten och att det är svårt att analysera något som alla tycker om. Pedagogerna 

behöver alltså våga gå in i verksamheten och röra om. 

 

Christian Eidevald (2011) beskriver att många pedagoger i förskolor uppfattar 

leksaker som könskodade och att idag försöker de erbjuda ”könsneutrala leksaker” 

och att låta barnen överskrida könsstereotypa normer genom mer neutrala miljöer. 

Han påtalar att arbetslag har uttryckt att de försöker mixa flick- och pojkleksaker 

genom att blanda dessa två miljöer. Eidevald uttrycker utifrån barnobservationer, att 

det är bra att flytta runt och omorganisera sin miljö för att kunna se hur barnen agerar 

på miljöombytet. Han påpekar även att pedagoger ofta försöker styra barnen i miljön, 

för att de anser att vissa barn tillbringar ”för mycket tid” i en miljö och behöver se fler 

alternativ.  

 

Eidevald (2011) och Svaleryd (2003) poängterar att de vuxna i förskolan behöver inse 

vilket viktigt uppdrag de har, då skapandet av en könsidentitet är en känslig men 

viktig process i barns liv och för att detta ska hända, behöver omgivningen ha stor 

kunskap och medvetenhet. 

Att bli bemött på könsstereotypa sätt och bedömd efter huruvida man är flicka eller 

pojke beskriver Bodén och Lenz Taguchi (2011) som ett problem för både pojkar och 
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flickor, eftersom det gör det omöjligt för barnen ”att utveckla sin fulla potential som 

människor” (2011, s 26). 

 

Eidevald (2011)  säger att det inte finns något gemensamt genuspedagogiskt arbetssätt 

bland de förskolor som han tittat på, där förskolorna själva anser sig arbeta med 

jämställdhet. Han påpekar att det sällan idag, i allmänna debatter, diskuteras hur 

genuspedagogiskt arbetssätt kommer till uttryck. Han beskriver att pedagoger är 

duktiga på att uttrycka sig om hur förskolor bör arbeta, men att det sedan fallerar i 

praktiken.  

 

Bemötandet av barn i förskolans verksamhet 

Individperspektiv i bemötandet av barnet 

Flickors och pojkars olika behov är många gånger styrande för hur pedagoger 

bemöter barnet. Eidevald (2011) menar att det är helt naturligt att pedagogerna 

beskriver sitt arbete som jämställt, då de ser till barnens individuella behov i mötet 

med dem. Eidevald (2009) påpekar att pedagoger alltmer arbetar med att tillgodose 

barns individuella behov i mötet med dem. Eidevald (2009) menar att det har skett en 

perspektivförskjutning från förskolans fokusering kring ”hur barn utvecklas i grupp 

och i samspel med omgivningen” till att ”barns individuella utveckling alltmer 

fokuseras” (2009, s 165).  

I en utredning (SOU 2006:75) om förskolors arbete med jämställdhet, gjord på 

uppmaning av Utbildningsdepartementet visas det även att pedagogerna i förskolan är 

duktiga på att individualisera bemötandet av barn och att pedagoger i förskolan 

känner att det är deras uppdrag. Det påpekas även, efter granskning genom 

exempelvis observationer, så syns det att det inte helt stämmer. Bakom 

individperspektivet ligger könsstrukturer som delar in barnen i flickor och pojkar. 

Detta är något som vår kultur och vårt samhälle präglas av och som är svårt att råda 

bot på.  

Något som bevisar att individperspektivet inte genomsyrar verksamheten är att 

pedagogerna könsindelar barnen vid exempelvis konfliktsituationer etc., ”pojkarna är 

så stökiga”, ”flickor, sluta nu” osv.  
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Språkets roll i bemötandet av barnet 

Eidevald (2011) tar även upp det språk som pedagoger bemöter barn med. Han 

uttrycker att många pedagoger beskriver att en del av deras jämställdhetsarbete 

handlar om att inte försöka göra någon skillnad när de talar med flickor respektive 

pojkar. De talar om att de försöker använda samma språk, begrepp, uttryck, röstläge 

etc. till barnen. Eidevald skriver: 

 

”I det här arbetssättet uppmuntras varje enskilt barn utifrån vad barnet antas 

behöva. Det handlar om att stärka barnen utifrån vad som ses som deras 

personlighet och inte utifrån vad barnen gör eller har på sig” (2011, s 36). 

 

Eidevald fortsätter att beskriva det språk som pedagogerna använder och att de 

uttrycker att det är viktigt i deras jämställdhetsarbete. Pedagogerna säger att de vill att 

fokus ska hamna på barnet och inte på vad barnet har på sig eller vilket kön det har. 

För att uppnå detta uttrycker sig pedagoger genom att säga ”jag ser att du har en ny 

gul tröja. Är den skön?” (2011, s 37), istället för att beskriva den som ”fin”.  

 

Bodén och Lenz Taguchi (2011) menar att identitet skapas och omskapas i 

kommunikation mellan oss människor. De menar att pedagoger har en stor roll i barns 

identitetsskapande och vad pedagogerna språkligt erbjuder barnen men även vad de 

inte erbjuder barnen för möjligheter, spelar roll i deras identitetsskapande. Bodén och 

Lenz Taguchi menar att detta hör ihop med det jämställdhetsuppdrag som 

pedagogerna har utifrån läroplanen. De poängterar även en viktig aspekt, att 

pedagogernas eget pedagogiska tänkande och handlande om vad som är stereotypt, 

upprätthåller könsstrukturer i förskolan och detta har med hur pedagogerna bemöter 

barnen. Alltså, hur pedagogerna språkligt bemöter barnen i förskolan blir till en 

jämställdhetsfråga. Det är ett problem att föreställningar om flickor och pojkar 

genomsyrar samhället i stort och därför påverkar även pedagogernas diskurser och 

normer i förskolan. När pedagoger talar med ett barn så kan det vara en oreflekterad 

handling, vilket Bodén och Lenz Taguchi kallar ”tyst kunskap”. ”Tyst kunskap” 

betyder att man glömmer bort exempelvis sociala regler, värderingar, vid mänskligt 

handlande och detta gör att det är svårt för pedagogen att arbeta och utveckla vidare. 
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Metod: 

Johansson och Svedner (2010) beskriver att kvalitativa intervjuer och kvalitativa 

observationer tillsammans bidrar till att undersökaren får ut mest information om det 

ämnesområde som undersöks. De uttrycker att undersökaren får rätt användbar 

kunskap genom att använda kvalitativa intervjuer och observationer tillsammans, som 

sedan undersökaren kan använda i det framtida läraryrket. Jag valde dessa metoder för 

att få ut det mesta av mitt ämnesområde plus att dessa metoder gav mig en trygghet, 

då jag är närmare bekant med dem än med exempelvis enkäter, då jag aldrig arbetat 

med enkät material förut.  

 

Urval 

Jag har använt mig av bekvämlighetsurval vid sökandet av informanter. Anledningen 

till detta urval är på grund av att jag ville ha någon form av anknytning till mina 

informanter, då jag anser att det är enklare för dem att bli observerade, speciellt vid 

ämnet genus. Jag har i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) informerat mina informanter om deras rättigheter angående denna studie. Jag 

har informerat informanter om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilket betyder att jag försäkrade 

informanterna om studiens syfte, informanternas rättighet att bestämma om sitt 

deltagande, deras anonymitet i studien och att den empirin jag samlar på mig, kommer 

endast användas till denna studie.  

 

Dalen (2008) skriver att det är viktigt att informanter ges rätt information om studien 

och att det främsta tillvägagångssättet är brevutskick, där även informanterna får ge 

sitt samtycke. Eftersom jag har personlig anknytning till mina informanter så har jag 

inte gett dem information genom brevutskick. Det jag har gjort är att jag muntligt gett 

dem den information de har rättighet till. Varför jag valde att informera mina 

informanter på detta sätt, var på grund av att det var både lättare för dem och för mig, 

då vi har en personlig anknytning till varandra.  

 

Barnens vårdnadshavare har även blivit informerade och jag fick deras samtycke 

gällande att observera deras barn.  

 



  9 

Jag valde att intervjua två förskollärare och observera tre samlingssituationer. I 

observationerna figurerade det tre förskollärare, varav två av dem är de förskollärare 

jag intervjuade. Studien gjordes hos en kommunal förskola i Västerbotten. Alla tre 

informanter har en förskollärarutbildning, vilket jag fann relevant för mitt syfte.  

 

Intervjuer 

Jag valde att göra en halvstrukturerad intervju, för att ge informanterna möjlighet att 

föra en dialog med mig och att de ska känna sig bekväma med samtalet. Jag anser att 

en intervju lätt kan kännas styrd och utpekande, vilket är något jag vill undvika. Dalen 

(2008) beskriver att en halvstrukturerad intervju är den metod som används mest av 

studenter vid examensarbete. Hon berättar att denna metod inriktar sig på ett visst 

ämne som är förutbestämt och att det finns en intervjuguide, men att det ges utrymme 

för följdfrågor. Jag använde mig även av en ljudinspelningsapparat, vilket är 

tillvägagångssätt som enligt Kvale (2009) ger intervjuaren möjlighet att koncentrera 

sig på intervjun och informanten.  

 

Hägg och Kuoppa (2007) beskriver att när en intervju sker, behöver intervjuaren ge 

informanten tid att tänka och reflektera efter att frågan ställts. Intervjuaren ska inte 

avbryta informantens pauser med nya frågor för snabbt, då pauserna är betydelsefulla 

och betydelsebärande för samtalet. Jag valde däremot att korta ner dessa pauser, då 

jag har förkunskap om hur rutinerna ser ut på denna förskola och vet att arbetslaget är 

beroende av varandra, vilket innebär att intervjuerna med förskollärarna inte fick ta 

för lång tid.  

 

Observationer 

Connell (2009) skriver att en del av problemet som observatörer kan få, är att de får 

för mycket information. Hon uttrycker att observatörer behöver veta vad de letar efter 

men att de även måste vara öppna för vad som kan komma. Observationsglasögonen 

behöver vara på, med en medvetenhet om att jag vet vad jag ska fokusera på men 

även att jag måste vara öppen för nya intryck. Connell menar att de två 

medvetenheterna skapar den bäst potentiella situation för observatören i dennes arbete 

att finna information.  
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Johansson och Svedner (2010) beskriver löpande observationer som bäst metod, då 

observatören kan beskriva händelseförloppet och sammanhanget fritt, utan bestämda 

scheman som exempelvis strukturerade observationer kan innehålla.  

 

Jag använde mig av dessa tips från Johansson och Svedner och Connell vid mina 

observationer, då jag ville observera utan bestämda scheman, på grund av att det finns 

mycket som sker i en samlingssituation och ett bestämt schema skrivet på förhand, 

kan få mig att missa viktig empiri. Jag hade däremot bestämt innan om vad jag skulle 

observera, jag riktade in mig på hur förskollärarna bemötte barnen språkligt, fysiskt 

och med vilket tonläge de använde. Jag tittade även på hur förskollärarna 

tillrättavisade barnen och ifall det fanns någon skillnad i både bemötandet och 

tillrättavisningen mellan flickor och pojkar.  

 

Jag satt i anslutning till samlingen, så att jag hade bra utsikt över förskollärarna och 

barnen. Eftersom löpande observation var mitt val, använde jag mig av min dator som 

verktyg för att kunna beskriva händelseförloppet. Jag skrev ner hur förskollärarnas 

bemötande mot barnen såg ut men även andra händelser som jag ansåg var relevant, 

såsom att ett barn leker utan att bli tillrättavisad.  

Jag anser att det finns ett ständigt bemötande mellan barn och förskollärare i förskolan 

men valde att avgränsa mig till samlingssituationer. Jag valde att göra mina 

observationer i tre samlingssituationer. Det skulle även inte finnas tid till att 

undersöka en annan situation. Varje observation varade i cirka trettio minuter.  

 

Metoddiskussion 

Jag har genom min personliga anknytning till förskolan haft möjlighet att ge 

informanterna den information de behöver, genom muntlig kommunikation. Genom 

min personliga anknytning har jag även kunnat föra en dialog med förskolan innan 

examensarbetets påbörjan, om att få komma dit och göra mina 

intervjuer/observationer. Jag anser att det är viktigt att både informanter och 

vårdnadshavare känner sig trygga med att jag kommer till förskolan och gör min 

studie, vilket är anledningen till att jag gick ut med information om studien innan 

examensarbetets kursstart. Både informanter och vårdnadshavare fick chans att 

fundera kring sin eventuella medverkan under en längre tid. 
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Mina intervjuer var sju respektive elva minuter långa. Varför mina intervjuer var så 

korta, är på grund av att jag inte behövde inleda mina intervjuer med att ”värma upp” 

mina informanter, utan kunde direkt gå på de frågor jag hade till dem. Det handlade 

även om, som jag skrev ovan, att göra med att informanterna behövdes i 

verksamheten och därav gjordes intervjuerna under en viss tidspress. När jag var nöjd 

med de svar jag fått, var intervjun över.  
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Resultat 

Jag har genom mina intervjuer och observationer studerat hur tre förskollärares 

resonemang kring jämställdhet i förskolan kommer till uttryck i deras bemötande av 

barn. Jag har gjort tre observationer. Två av dem är s.k. födelsedagssamlingar. I 

vanliga fall delas barnen upp i två samlingar, en för de äldre och en för de yngre, men 

när någons födelsedag ska firas har man istället en gemensam samling. Vid 

födelsedagssamlingar är det fler än en förskollärare med och det är därför tre stycken 

förskollärare totalt observerats, varav två är de förskollärare jag intervjuat. Den tredje 

observationen är gjord i deras ”stora samling”, där det är de äldsta barnen som deltar. 

På den förskoleavdelningen jag gjort min studie hos finns det sexton barn mellan 

åldrarna 1-3.  

 

De förskollärare jag intervjuat kommer i studien att heta Anna och Elin. Den tredje 

förskolläraren som framträder i observationerna ger jag namnet Moa. 

 

Intervjuer 

Jag har gjort två intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Jag har nedan sammanställt 

det jag funnit är relevant till mitt syfte och som jag sedan kommer att analysera 

utifrån den litteratur jag presenterat. 

 

Intervjuerna delas upp efter frågorna, där jag presenterar svaren från de två 

informanterna.  

 

”Jamen jag tror ju på allas lika värde oavsett kön” (Intervjufråga: Begrepp) 

Min första fråga till informanterna handlade om deras syn på begreppen jämställdhet 

och genus. Om begreppet jämställdhet svarade Anna att hon tror på allas lika värde 

oavsett kön. Om begreppet genus svarade Anna att pedagoger förväntas behandla 

flickor och pojkar lika oavsett kön. Hon nämnde även problematiken kring att det 

finns många traditioner kring hur behandlingen mot flickor och pojkar är, vilket gör 

att hon som förskollärare alltid behöver vara medveten om hur man bryter dessa 

traditioner. Hon sa: ”Jag vet ju att man förväntas behandla pojkar och flickor lika 

oavsett kön men det är väldigt mycket nedärvt så man får ju tankeställare hela tiden 

fastän man är väldigt medveten om det”.  
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Elin uttrycker vid frågan om begreppet jämställdhet, att ”barn ska få erbjudas samma 

saker oavsett kön”. Hon resonerar att barn ska erbjudas likvärdiga leksaker, 

bemötande, påverkan etc. Kring begreppet genus resonerar hon om det sociala 

bemötandet pedagoger har mot barn, att det är den sociala interaktionen mellan 

pedagog och barn. Jämförbart med begreppet jämställdhet, så lägger Elin större fokus 

på bemötandet inom begreppet genus. Hon menar att genus handlar om ”Hur man 

bemöter olika kön, att jag ska bemöta en pojke lika, på samma sätt som jag bemöter 

en tjej, sociala interaktionen med barnen, hur jag som pedagog bemöter barnen”.  

 

”Att alla barn får samma tid av vi pedagoger” (Intervjufråga: Bemötande) 

Anna uttrycker att det är viktigt att barnen får samma bemötande oavsett kön i frågan 

om vad som är viktigt i pedagogers bemötande. Anna påpekar även att det är viktigt 

att pedagoger hjälper barnen i deras identitetsskapande och ger exempel på att om en 

pojke är blyg, så ska pedagogerna vara där för honom och stötta men att främst 

utmana pojken.  

 

Elin resonerar att det är tiden som är viktig i pedagogers bemötande av barnen. Alla 

barn ska ges samma tid. Hon uttrycker att det kan vara svårt att ge alla barn samma 

tid, då pedagoger har en förutfattad mening om flickor och pojkar. Detta kan därför 

leda till att barn inte ges lika mycket tid. Elin poängterar även att det sker en 

individbedömning när tiden ska fördelas. Elin uttrycker dock att det är viktigt att barn 

ges samma tid oavsett kön och annat, att alla får bli sedda, prata och att hon som 

pedagog har tittat alla i ögonen i exempelvis samlingssituationer. 

 

Anna har upplevt att pedagoger bemött barn olika och påpekar att hon har haft en 

äldre kollega, som Anna tycker objektifierar flickor i sitt bemötande genom att säga 

”vad söt du är”, ”vad fin du är”. Anna resonerar kring varför det kan vara på detta sätt 

och hon kommer fram till att det handlar om kulturbakgrund och 

generationsskillnader. Elin kan inte påminna sig en specifik situation som hon varit 

med om eller sett, men hon tror sig veta att det finns skillnader i pedagogers 

bemötande mot barn.  
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På en fråga om vilken betydelse en pedagogisk utbildning kan ha, svarar Anna att det 

finns skillnader kring medvetenheten om hur vuxna inom förskolan ska bemöta barn. 

Det är skillnad om du har förskollärarutbildning eller kommer från kommunens 

vikariebank. ”Det finns enligt mig individskillnader mellan oss vuxna, men idag ska 

vi hålla oss till de riktlinjer som finns”. Hon uttrycker att hon blir rädd ifall de 

verksamma inom förskolan, speciellt de med utbildning, inte visar medvetenhet om 

bemötandet av barn. Hon talar även om att det skiljer sig mellan de som gick 

utbildningen för tjugo år sedan till idag, men att oavsett detta, så ska alla verksamma i 

förskolan hålla sig till de riktlinjer som finns, att alla barn ska behandlas lika. 

 

Jag ställer samma fråga om vilken betydelse pedagogisk utbildning kan ha till Elin. 

Hon uttrycker att det säkerligen har en betydelse gällande det jämställdhetsuppdrag 

pedagoger i förskolan har, men hon vill även påpeka att de barnskötare som inte har 

samma utbildning som förskollärare, besitter enorm erfarenhet inom uppdraget. Hon 

fortsätter med att påpeka att barnskötare har erfarenhet medan förskollärare har 

utbildningen satt i ryggmärgen, då förskollärare från lärarutbildningen 

uppmärksammar uppdraget dagligen vid universitetet under sin studietid.  

 

”Varför inte kombinera hemvrå med bilbanor?” (Intervjufråga: Arbetssätt) 

På frågan om hur pedagoger och arbetslag kan arbeta för att alla barn ska få utvecklas 

utan att hämmas av könsmönster/roller, så resonerade Elin kring att utveckla de 

könsstereotypa miljöer som finns i förskolan. Att till exempel kombinera hemvrå med 

bilar istället för att avskilja dem. Elin talade utifrån den miljö som finns på deras 

förskola nu, att miljön mellan den stereotypa ”tjejmiljön” respektive ”pojkmiljön” är 

väldigt åtskild. Hon pratar om att de kanske ska integrera dem med varandra, så att 

även barnen kommer närmare varandra.  

 

Anna anser att pedagoger behöver arbeta med att se till hela barnet och hans/hennes 

fulla kompetens. Hon uttrycker att pedagoger behöver stödja barnet i dennes 

utveckling och tar till vara på barnets intressen.  

Både Anna och Elin tar upp detta om de stereotypa miljöerna, hemvrån och bilbanor, 

som finns på deras förskola. De båda påpekar att deras barn just nu, kan överskrida 

dessa miljöer. Varken flickor eller pojkar kommenterar eller på annat sätt visar att de 

har problem med att båda könen klär sig i klänningar, leker med bilar, lagar mat, 
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lägger pussel, ritar, bygger med lego etc. Elin resonerar kring att detta möjligtvis har 

med barnets låga ålder att göra och att det troligtvis kommer se annorlunda ut, ju äldre 

barnen blir. 

 

Observationer 

I observationerna kommer jag att beskriva det tal förskollärarna använder sig av i 

bemötandet med barnen som antingen mjukt eller hårt. Mjukt betyder att 

förskolläraren talar lugnt och stillsamt med barnet och hårt betyder att förskolläraren 

höjer sin röst.  

 

Jag har i mina observationer tittat på förskollärarens bemötande av barn och ifall det 

går att se skillnader i bemötandet av barn som kan härröras till föreställningar om kön.  

 

Jag kommer endast när en situation som jag, utifrån min definition, ser som ett 

bemötande att berätta om det är en flicka eller pojke förskolläraren bemöter. Barn 

som är i bakgrunden av en händelse eller som inte påverkar händelsen jag beskriver i 

observationerna, deras kön är irrelevant anser jag, och därför väljer jag att inte ange 

deras kön.   

 

Förskoleavdelningen jag gjorde min observation på bestod av sju rum plus 

avklädningshall. Av dessa sju rum så gjorde jag mina observationer i ett av rummen, 

men gjorde en snabb observation av två till. Samlingssituationerna, som är intressant i 

min studie, höll till i två rum som var parallella med varandra och hade ett badrum 

mellan varandra. Det gick att gå till badrummet från båda rummen. Rummen var, 

enligt mig, uppdelad utifrån de stereotypiska könsroller som finns i samhället. 

Nämligen ett ”bygg och bil rum” och ett ”dock/hemvrå och pyssel rum”.  

 

Observation 1 

Observationen genomfördes en tisdag innan lunch, cirka 10.30. Det är en 

födelsedagssamling. Barnet som fyller år sitter med krona och mantel på sig, på 

födelsedagsstolen, som är lime-grön med guldglitter. Det är två förskollärare och tolv 

barn, förskollärarnas namn är Elin och Moa. 
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Elin håller i samlingen. Hon sitter på huk intill barnet som fyller år. Elin börjar 

med att berätta för de andra barnen att eftersom födelsedagsbarnet fyller år, så 

måste de självklart sjunga ”ja må hen leva”. Födelsedagsbarnet får berätta om 

födelsedagsfirandet som det haft hemma. En pojke ställer sig upp mitt i 

cirkeln, medan födelsedagsbarnet svarar på Elins frågor.  

 

Det Elin gör då är att med mjuk röst och med kroppskontakt, genom att stryka honom 

över ryggen, berätta att han ska sätta sig ner och fokusera på sin kompis, som har 

något att berätta för honom och gruppen. 

Samlingen är, enligt min tolkning, under kontrollerad form. Med andra ord, de andra 

barnen lyssnar på barnets berättelse om sitt födelsedagsfirande på morgonen. När 

berättelsen är slut tar Elin fram ”guldiga lådan” som innehåller sångkort. Nu ska 

födelsedagsbarnet få dra ett sångkort och hela gruppen ska tillsammans sjunga.  

 

Gruppen sjunger högt om hur man bygger en bil. Förskollärarna gestikulerar 

intensivt och barnen hänger på. 

 

Jag noterar att förskolläraren Moa sitter på andra sidan ringen bredvid de andra 

barnen och hon har även ett barn i sitt knä. Jag anser att hon från sin position har bra 

överblick över barngruppen. Flickan som sitter i Moas knä har själv uttryckt att hon 

vill sitta med fröken och Moa välkomnar henne till sitt knä och bemöter genom 

ögonkontakt och en mjuk röst.  

 

En flicka och en pojke lägger sig båda ner på rygg. De tittar på varandra och 

skrattar, men ingen verkar notera att de skrattar. Pojken petar flickan i ansiktet 

och hon skrattar nu livligare och högre. Denna gång noterar en förskollärare 

dem. 

 

Förskolläraren Elin sitter relativt nära barnen och noterar nu flickan och pojken och 

bemöter pojken med en mjuk röst, där hon förklarar att han ska lyssna på sin kompis 

och sätta sig upp. Flickan får inget tillrättavisande av Elin men det jag noterar är att 

flickan efter några sekunder, sätter sig upp hon med. 

 



  17 

Det uppstår en liknande situation, men på andra sidan ringen. Ingen av förskollärarna 

är i närheten av flickan som även hon lägger sig ner på rygg och sparkar med benen i 

luften. Jag ser att ingen förskollärare noterar flickan. Efter ett tag lägger även en pojke 

sig ner, bredvid flickan men då knuffar flickan bort pojken. Flickan blir arg och Moa 

noterar att de ligger ner.  Moa tillrättavisar dem med en mjuk röst och hjälper flickan 

och pojken att sätter sig upp och berättar att det fortfarande är samling och att ”då 

sitter vi upp”.   

 

Samlingen är fortfarande igång och födelsedagsbarnet drar sångkort från guldlådan. 

Födelsedagsbarnet håller upp kortet och visar att det är ett djur på baksidan av kortet. 

En pojke sträcker sig fram och vill ha kortet. Elin berättar att det är födelsedagsbarnet 

som får hålla kortet men att de alla kan titta på kortet från sina platser. Elin förklarar 

med mjuk röst och samlingen fortsätter. Pojken sitter kvar på sin plats och lägger 

händerna i sitt knä.  

 

Nu sjunger de för fulla muggar. Både barn och förskollärare sjunger högt och 

med rörelser. Elin och Moa tittar på barnen och byter fokus från ett barn till ett 

annat. De tar ögonkontakt med barnen, de får barnen att skratta med sin 

inlevelse och jag känner att det finns mycket glädje i rummet.  

 

Observation 2 

Observationen genomfördes på en onsdag och denna samling hålls av Anna. Det är 

två flickor och fyra pojkar på dagens samling. Denna samling är kallad ”stora 

samlingen” och hålls i ett av rummen där barnen sitter på soffan och förskolläraren på 

en stol mittemot. Soffan används annars som läshörna. Det finns massor av böcker 

tillgängliga från soffan. 

 

Anna börjar med att plocka fram iPaden som avdelningen delar med en annan 

avdelning. Hon vill ha ett upprop och på iPaden finns det kort på alla barn som tillhör 

deras avdelning.  

 

Anna håller upp iPaden. Det syns en pojke på bilden. Anna frågar ifall barnen 

har sett den här pojken på förskolan idag. Barnen skriker ut ett ja, på ett 
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glädjande sätt enligt mig. Anna fortsätter. Hon visar bild efter bild och barnen 

vet precis vilka som är här och vilka som saknas.  

 

Varje gång ett barn visas på skärmen och barnet svarar att ”jag är här idag”, så 

bemöter Anna barnet genom att stryka på dennes fot och tittar honom/henne i ögonen. 

Anna bemöter varje barn genom att ge alla barn någon form av uppmärksamhet.  

 

Efter uppropet kommer Moa in. Anna och Moa pratar en stund och efter ett tag byter 

de plats. Nu är det Moa som håller i resten av samlingen.  

Jag noterar att en pojke börjar gråta. Moa försöker genom sitt lugn och mjuka röst att 

trösta pojken, stryker på hans ben och har ögonkontakt med honom. Pojken lugnar ner 

sig.  

 

Moa tar fram olika kort som beskriver en känsla. Hon frågar en pojke, som gjorde sig 

illa tidigare på dagen vid utelek, hur det kändes för honom då. Pojken är tyst ett tag 

och säger att han blev arg. Moa frågar om det inte var ledsen han blev? Moa berättar 

en historia om hur hon känner när hon gör illa sig. Hon börjar gråta och visar åt 

barnen att känslan ledsen oftast resulterar i tårar. 

 

En pojke ställer sig upp under Moas berättelse. Han börjar hoppa i soffan. En 

efter en ställer sig fler barn upp och börjar hoppa i soffan. Barnen skrattar. 

 

Moa använder sig av sin hårda röst. Hon säger till dem att de ska sätta sig ned. Barnen 

verkar inte lyssna, då de inte gör som hon säger. Moa väljer då att hjälpa barnen sätta 

sig ner och väljer även att lyfta upp dem och placera dem annorlunda i soffan. Jag 

noterar att två barn, en flicka och pojke, sitter kvar och lägger sina händer i knät. En 

annan flicka börjar smågråta och sitter inte stilla. Jag noterar att då börjar även pojken 

röra på sig igen genom att sjunka ner i soffan så han nästan ligger ner. Pojken får ett 

direkt tillrättavisande av Moa medan flickan fortfarande sitter och smågråter och rör 

på sig. 
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Observation 3 

Observationen genomfördes en torsdag. Det är en födelsedagssamling. Det är två barn 

som fyller år under denna samling, så Moa tar fram en till stol. De två barnen som 

fyller år sitter med krona och mantel på sig, på varsin födelsedagsstol. Det är två 

förskollärare och tolv barn, förskollärarnas namn är Elin och Moa. 

 

 Elin sätter sig bredvid en pojke. Pojken slår bort Elin och pekar på stolen som är 

 ledig i ringen. Elin låter pojken sätta sig på stolen. Samlingen börjar och pojken 

 tar en bil som ligger inte alltför långt ifrån honom. Pojken rör bilen i luften och 

 gör ljud som illustrerar att bilen körs i luften.  

 

Elin ställer sig upp och går till pojken som sitter på stolen. Hon tar bilen ifrån honom 

och berättar med mjuk och tyst röst att: ”När det är samling, använder vi oss inte av 

leksaker, nu ska vi lyssna på våra kompisar som fyller år”. Pojken verkar förstå, då 

han inte gör något motstånd. 

 

Moa som håller i samlingen verkar fokusera på de två födelsedagsbarnen och ställer 

frågor om vad de fått i present. En flicka som sitter på en stol lite längre ifrån Moa, 

hoppar ner och går mot Moa. Jag förstår det som att flickan vill sitta i Moas knä och 

då säger Moa ”Du kan sitta själv, du är duktig på att sitta i stolen själv”. Moa har en 

mjuk och uppmuntrande röst. Hon tittar barnet i ögonen, tittar på stolen, riktar flickan 

mot stolen och visar sedan sin uppmärksamhet mot födelsedagsbarnen och samlingen.  

 

Nu är det dags för ”guldiga lådan”. Födelsedagsbarnen får turas om att dra upp 

sångkort från lådan. 

 

 Pojken som fick sitta på en stol reser sig nu upp igen och tar guldiga lådan från 

 Moa. Han drar ett sångkort. Moa sätter sig på knä, tittar pojken i ögonen och 

 nämner hans namn och säger: ”nu är det födelsedagsbarnen som får dra   

 sångkorten. Sätt dig på stolen igen så kan vi sjunga sången tillsammans”.  

 

Jag noterar även denna gång att pojken verkar lyssna, då han vänder tillbaka till sin 

stol, sätter sig på den och gör inget motstånd.  
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Senare noterar jag två barn, en flicka och en pojke, som sitter i närheten av Elin. 

Pojken sitter närmare och flickan lite längre ifrån. Flickan börjar ta sig in i mitten av 

samlingsringen och sätter sig ner där. Efter ett tag börjar pojken göra samma sak. Elin 

reagerar först när pojken sätter sig i mitten. Hon tar honom på rygg och mage och 

vänder honom. Med en mjuk röst säger hon att: ”vi sitter i ringen som alla andra”. 

Pojken sätter sig ner. Sedan gör Elin likadant med flickan. Tar i henne, vänder henne 

om och säger med mjuk röst att de alla ska sitta i ringen. 
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Analys  

Mitt syfte med denna studie har varit att relatera förskollärares resonemang kring sitt 

jämställdhetsuppdrag med hur det kommer till uttryck i det direkta mötet med barn. 

Jag kommer i detta avsnitt att analysera mitt resultat i förhållande till litteraturen jag 

presenterat. 

 

En av förskollärarna resonerar om den medvetenhet som förskollärare behöver ha 

kring sitt jämställdhetsuppdrag. Hennes definition om jämställdhet och genus 

stämmer inte riktigt överens med Svaleryd (2003) och Nationalencyklopedins 

definitioner. Det förskolläraren däremot är inne och berör vid har en betydelse för 

mitt syfte. Hon resonerar om att förskollärare behöver ha en medvetenhet kring sitt 

jämställdhetsuppdrag men att det finns svårigheter på grund av de könsstereotypiska 

traditioner som präglar verksamheten kring hur man ska bemöta flickor och pojkar. 

Den utsagan vill jag slå ihop med vad Eidevald (2011) och Svaleryd (2003) 

poängterar. De menar att pedagoger i förskolan behöver inse sitt uppdrag och att de 

behöver bli medvetna om att deras uppdrag påverkar barns skapande av en 

könsidentitet. Skapandet av en könsidentitet är en känslig men viktig process i barns 

liv och för att detta ska hända, behöver omgivningen ha stor kunskap och 

medvetenhet. En av förskollärarna tyckte att det var viktigt att förskollärare stöttade 

och utmanade barn i deras identitetsskapande, vilket stämmer överens om det 

Eidevald och Svaleryd påpekar och är ett resonemang om förskollärares 

jämställdhetsuppdrag. Den medvetenhet som förskollärarna och Eidevald och 

Svaleryd talar kring, är uppenbart viktig, men förskollärare behöver visa denna 

medvetenhet i praktiken, likaväl som de uttrycker orden i samtal om sitt 

jämställdhetsuppdrag. Olofsson (2007) talar idag om en genusmedveten pedagogik 

istället för genuspedagogik. Skillnaden på dessa enligt Olofsson, är att idag ska 

arbetet med genus aldrig ställas vid sidan om. Eidevald påpekar också att det behövs 

en debatt idag där man samtalar om hur genusmedveten pedagogik ska arbetas med 

ute i praktiken. Ingen av förskollärarna uttryckte något om deras genusmedvetna 

pedagogik men det jag vill sammankoppla med Olofssons utsaga är förskollärarnas 

resonemang kring den tid förskollärarna ger barnen. Förskollärarna påpekade att de 

försöker ge varje barn lika mycket tid under en dag, vilket handlade om att lyssna på 

barnen, titta dem i ögonen, hälsa på dem etc. Går detta att se som genusmedveten 
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pedagogik? Eidevald påpekar som sagt att det inte finns något gemensamt sätt att 

arbeta med genusmedveten pedagogik, men att förskolor själva tar ställning till ifall 

de jobbar medvetet med genus. Att ge barnen samma tid, att se varje individ på deras 

nivå, skulle jag kunna klassa som en del i arbetet med genusmedveten pedagogik.  

 

Angående förskollärarutbildningen, så resonerade förskollärarna att det finns 

skillnader på hur pedagoger agerar kring sitt jämställdhetsuppdrag och att det kan ha 

med kulturbakgrunder och generationsskillnader att göra. En av förskollärarna 

påpekade att en utbildning kan ha en avgörande effekt på det bemötande en pedagog 

ger barn. Det förskollärarna gör med sitt resonemang är att väcka frågor för mig, när 

man sammankopplar deras resonemang med vad utredningen (SOU 2006:75) om 

förskolors arbete med jämställdhet, gjord på uppmaning av Utbildningsdepartementet 

påpekar. Det påpekas att pedagogers förhållningssätt och attityder är avgörande i 

deras jämställdhetsuppdrag. Det går att analysera vilken innebörd en 

förskollärarutbildning har med detta påstående. Utredningen (SOU 2006:75) betonar 

att pedagoger behöver kritiskt granska sig själv och sitt förhållningssätt, då det leder 

dem mot ett lyckat arbete. Alla verksamma inom förskolan behöver hålla sig till de 

riktlinjer som finns, oavsett utbildning, vilket även en av förskollärarna resonerade 

kring (SOU 2006:75).  

 

En av förskollärarna betonade att hon blir rädd ifall det finns verksamma pedagoger i 

förskolan som inte följer de riktlinjer som finns för deras jämställdhetsuppdrag. 

Sveriges förskola har länge varit ett jämställdhetsprojekt men utan tydliga riktlinjer. I 

utredningen (SOU 2006:75) beskrivs Sveriges förskolors jämställdhetsuppdrag genom 

tiderna och där syns det vilka krav som saknades för förskollärare i jämförelse med 

idag. Idag är riktlinjerna tydliga och det borde följas av samtliga. Det en av 

förskollärarna menar, är att alla barn ska behandlas lika. Det visas att för tjugosex år 

sedan fanns det pedagogiska program för jämställdhetsuppdraget och det var något 

tydligare än innan. Däremot stod det inte tydligt i skrift att pedagoger skulle motverka 

traditionella könsmönster. Det utredningen (SOU 2006:75) föreslår är att pedagoger 

behöver kritiskt granska sig själv och sitt förhållningssätt kring traditionella 

könsmönster och könsroller, för att traditionella könsmönster/roller ska kunna 

motverkas i förskolan. En av informanternas resonemang handlar om att det finns 

skillnader på pedagoger som arbetat i trettio år jämfört med två år och en intressant 
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reflektion utifrån dessa påståenden är ifall det är lättare för en nyexaminerad 

förskollärare eller för en pedagog med trettio års erfarenhet, att granska sig själv och 

sina förhållningssätt?  

 

Bodén och Lenz Taguchi (2011) menar att identitet skapas och omskapas i 

kommunikation mellan oss människor. De menar att pedagoger har en stor roll i barns 

identitetsskapande med vad pedagogerna språkligt erbjuder barnen men även vad de 

inte erbjuder barnen för möjligheter. Vid fyra tillfällen observerade jag situationer där 

förskollärarna språkligt bemötte barnen och där det fanns skillnader på hur 

bemötandet var mot flickor och pojkar. Bodén och Lenz Taguchi menar att ifall det är 

skillnader i bemötandet mot flickor och pojkar, så kan det handla om s.k. ”tyst 

kunskap”. De menar att när pedagoger språkligt bemöter barn så kan det vara en 

oreflekterad handling, vilket min observation skulle kunna visa på. Mina informanter 

kunde resonera kring sitt jämställdhetsuppdrag vid intervjuerna, men visar sig fallera 

vid mänskligt bemötande, vilket innebär att det kan handla om s.k. ”tyst kunskap”. 

Bodén och Lenz Taguchi uttrycker att det är ett problem att föreställningar om flickor 

och pojkar genomsyrar samhället i stort och därför påverkas även pedagogernas 

diskurser och normer i förskolan. Vid mina observationer handlade det om 

tillrättavisning, då barnen i fråga gjorde någonting som inte tillhörde samlingen. Vid 

alla fyra tillfällen tillrättavisades endast pojkarna eller tillrättavisades flickorna först 

när pedagogen noterade att en pojke var på väg att göra samma sak. Det pedagogerna 

gör är att språkligt inte erbjuda flickorna tillrättavisning, vilket går att analysera som 

att flickorna missar en viktig lärdom och som även skapar olika identiteter för flickor 

och pojkar. De bemötande flickorna och pojkarna fick i min observation var antingen 

ett språkligt bemötande eller ett icke existerande språkligt bemötande. Ett resultat av 

detta kan vara det Bodén och Lenz Taguchi beskriver som ett problem, att barn inte 

får en chans att utveckla sin fulla potential som människa. Bodén och Lenz Taguchi 

menar att ifall barn inte får en chans att utveckla sin fulla potential som människa, är 

det ett resultat av att flickor och pojkar har bemötts könsstereotypt. Detta går att 

fundera över om mina observationer. Bemötte förskollärarna flickorna och pojkarna 

könsstereotypt? 

 

Eidevald (2011) menar att det är helt naturligt för pedagoger att beskriva sitt arbete 

som jämställt, då de ser till barnets individuella behov i mötet med dem. En av mina 
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informanter beskrev att när förskollärarnas tid ska delas upp bland barnen, så kommer 

det alltid till individbedömning. ”Vem är i största behov av mig just nu?”. Något som 

är intressant är vad som påpekas i en utredning (SOU 2006:75) om förskolors arbete 

med jämställdhet, gjord på uppmaning av Utbildningsdepartementet, att fastän 

förskolor har ett individualiseringsperspektiv, så bemöter pedagoger ändå flickor och 

pojkar efter de könsstereotypa normer som präglar verksamheten och samhället. Det 

utredningen (SOU 2006:75) påvisar är att pedagoger oftast inte ändrar sina arbetssätt 

kring exempelvis jämställdhet eller börjar granska sig själv och sina förhållningssätt 

gällande jämställdhet i förskolan på grund av att vårdnadstagare oftast känner sig 

trygga med verksamheten och vad den erbjuder dem och deras barn. Alltså vågar inte 

pedagogerna röra om i verksamheten, då det kan skapa frågor från vårdnadstagare 

(SOU 2006:75). I förskollärares jämställdhetsuppdrag ingår det att motverka 

traditionella könsmönster och stereotyper, vilket enligt Eidevald är tolkningsbart, och 

detta resulterar i att förskolors mål och arbetssätt ser olika ut. Det borde vara enkelt 

för förskollärare att arbeta med sitt jämställdhetsuppdrag, enligt Eidevald, men det 

visar sig vara det motsatta. Han påpekar dock att det viktigaste är att pedagogerna 

inom arbetslaget arbetar likadant med jämställdhet.  

 

Det jag har sett i mina observationer, tyder på att förskollärarna arbetar likadant, 

främst i det språkliga bemötandet mot barn. Henkel (2006) påpekar att pedagoger 

behöver ändra förutfattade meningar om flickor och pojkar, för att kunna ge dem de 

utvecklingsmöjligheter som läroplanen och skollagen uttrycker. I det direkta mötet 

med barn i samlingssituationer, använder de förskollärare jag observerat samma typ 

av tonläge, kroppsspråk, ögonkontakt, beröring etc. mot barnen. När förskollärarna 

behövde omdirigera barnets uppmärksamhet så strök de oftast barnet på ryggen och sa 

med mjuk röst, att de skulle lyssna på sin kompis. Det förskollärarna gör, vad jag sett 

genom mina observationer, stämmer till en viss del överens med Olofssons (2007) 

fyra grundprinciper. 1. Vi ska tillföra, inte ta ifrån. 2. Vi ska möta barnen där de 

befinner sig. 3. Vi ska fokusera på det positiva och förstärka det. 4. Vi ska göra 

inlärningen lustfylld och effektiv genom att använda oss av leken. Jag observerade att 

de bemöter barnen där de befinner sig, genom att lägga samlingsinnehållet på en nivå 

som passar alla barn, fastän åldrarna är olika. De gör även samlingen lustfylld med 

sånger och sagor, då förskollärarna lever sig in i sången med gester och högt 
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sjungande och de uppmanar barn att sitta själva på stolar istället för i förskollärarens 

knä, för att de är bra på att sitta själv.  

 

I en förskollärares jämställdhetsuppdrag ingår det att arbeta med exempelvis den 

fysiska miljön. Mina informanter resonerade att det är könskodade lekrum på deras 

förskola och att de är väldigt åtskilda. Eidevald (2011) uttrycker utifrån 

barnobservationer att det är bra att omorganisera sin miljö. Detta är något som 

förskollärarna resonerade kring, att de vill föra barnen närmare varandra istället för att 

ha dem åtskilda. Genom att mixa dockvrån med bilbanorna är enligt Eidevald en bra 

idé för att se hur barnen reagerar på miljöombytet. Det skulle kunna handla om att 

barnen får se nya kombinationer och kanske utveckla sin lek? En förskollärares 

uppdrag handlar även om att miljön ska vara inbjudande och att främja leken, vilket 

även inkluderas i det jämställdhetsuppdrag förskollärare har. Ifall man analyserar det 

Eidevald uttrycker om att omorganisera sin miljö, så öppnar det eventuellt upp för 

barn att uttrycka lek och annat genom andra leksaker än de stereotypiska för flickor 

och pojkar. Barnen vågar kanske överskrida de stereotypiska könsmönstren mer, ifall 

miljön bjuder dem till att göra det. Jag observerade den fysiska miljön på förskolan 

jag gjorde studien på. Samlingsrummen är könsstereotypt på så sätt att hemvrån med 

kök, dockor, utklädningskläder etc. är i ett rum och bilbanor/byggklossar är i ett och 

skulle behövas, enligt mig, göras om för att utmana flickor och pojkar i sin fria lek.  
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Slutsatser och Diskussion 

Förskollärare behöver visa att de är medvetna om sitt jämställdhetsuppdrag i 

praktiken likaväl som att diskutera uppdraget i samtal med kollegor eller andra 

personer omkring dem. Mina informanter tycker jag resonerar om denna medvetenhet 

på ett professionellt sätt, då det ger mig som utomstående en första känsla om att ”på 

denna förskola är man medveten om sitt jämställdhetsuppdrag”. Jag anser att mina 

informanter upplyste mig om sitt jämställdhetsuppdrag men att de även påpekade 

möjliga svårigheter för att kunna utföra uppdraget på korrekt sätt. Att vara medveten 

om sitt jämställdhetsuppdrag enligt mig, innefattar både hur uppdraget ska arbetas 

med och vad det innebär, likaså att man vet att det finns svårigheter som kan 

förhindra arbetet och främst hur man kan motverka dessa svårigheter.  

  

Förskollärarna resonerade kring sitt jämställdhetsuppdrag som att de har full insikt om 

uppdraget och vad det innebär. De gav svar som handlade om allas lika värde oavsett 

kön, att alla barn ska få erbjudas samma saker oavsett kön, alla barn ska få samma tid 

av oss pedagoger etc. I observationerna tycker jag att förskollärarna hade samma sorts 

bemötande mot både flickor och pojkar. Det anser jag är en typ av medvetenhet om 

sitt jämställdhetsuppdrag. De bemöter flickor och pojkar lika i sitt tonläge, 

kroppskontakt, ögonkontakt men fallerar vid tillrättavisningen. I mitt resultat påvisar 

jag ett antal situationer där både flickor och pojkar gör något som inte tillhör 

samlingen. Förskollärarna i dessa situationer bemöter endast pojkarna, där de påpekar 

att de antingen ska sätta sig, sluta leka eller annat. Flickorna får stå utanför det direkta 

bemötandet, men på något sätt tar flickorna ändå till sig det bemötande pojkarna fått 

och sätter sig ner. Mitt resonemang om detta är att det kan handla om ”tyst kunskap”. 

Förskollärarna bemöter alla barn oavsett kön likadant förutom vid tillrättavisningar, 

vilket kan helt enkelt handla om en oreflekterad handling. Jag tror att alla 

förskollärare behöver kritiskt granska sig själv för att kunna bemöta flickor och pojkar 

lika, dock kan alla förskollärare hamna i gamla mönster, där lika bemötande mot 

flickor och pojkar glöms bort.  

 

Finns det skillnader i bemötandet av barn som kan härröras till föreställningar om 

kön? Just i mina observationer måste jag säga att förskollärarna inte gör skillnad på 

flickor och pojkar i sitt bemötande. Däremot vill jag påstå att det är svårt att dra 
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generella slutsatser när det finns lite empiri från endast en specifik situation. Jag 

tycker mig se att detta arbetslag (tre av fyra pedagoger är med i studien) är väldigt 

sammankopplat och måste ha samtalat om sitt uppdrag i stort men även riktat in sig på 

sitt jämställdhetsuppdrag. Jag tror på att det är bäst för både barn och förskollärarna 

om alla är med på samma noter i alla möjliga situationer, vilket jag anser att detta 

arbetslag är.  

  

Jag anser att jag har uppnått mitt syfte. Jag har relaterat förskollärares resonemang om 

sitt jämställdhetsuppdrag till hur det resonemanget kommer till uttryck i det direkta 

mötet med barn. Fokusen har legat på hur förskollärarna talade om olika element i sitt 

uppdrag, såsom arbetssätt, relevans av utbildning, bemötandet av barn. Hur detta har 

uttryckts i det direkta mötet med barn har främst visat sig genom det språkliga och 

kroppsliga bemötandet. Där skillnader har hittats, har det främst med tillrättavisning 

att göra. Jag är glad att jag hittade skillnader mellan flickor och pojkar, då jag anser 

att det då går att lära sig av denna studie. Det är viktigt att hitta de allra minsta 

sakerna, för att sedan kunna reflektera och gå vidare till något bättre. Det är inte 

endast förskolan jag gjort studien på som jag menar behöver reflektera och gå vidare. 

Jag tycker att verksamheten i stort behöver ta lärdom av varandra och de studier som 

finns kring förskollärares jämställdhetsuppdrag och medvetenheten om det. 
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  Bilaga 1   

  

Intervjuguide 

Begrepp:  

1. Vad är dina tankar kring begreppet ”jämställdhet”? 

2. Vad är dina tankar kring begreppet ”genus”? 

 

Bemötande: 

Lpfö uttrycker att vuxnas bemötande mot flickor och pojkar är avgörande gällande 

formandet av deras uppfattning kring manligt och kvinnligt.  

1. Vad anser du är viktigt när pedagoger bemöter flickor respektive pojkar?  

2. Finnas skillnader mellan bemötandet av flickor respektive pojkar? 

- I så fall vad för skillnader? (medvetenhet) 

- Hur resonerar du kring bemötandets skillnader mellan flickor och pojkar? 

Stöd: språkligt bemötande, kroppsligt bemötande, bemöta på barnets nivå 

- Hur bör en pedagog bemöta barnet genom sitt språk? Hur ser det 

bemötandet ut? 

Följdfråga som kom upp under intervjun: 

3.  Hur kan pedagogisk utbildning ha för påverkan på bemötandet mot barn i 

förskolan?  

 

 

Arbetssätt: 

Lpfö uttrycker att flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 

1. Vad är stereotypa könsmönster för dig? 

2. Vad innebär ”jämställdhetsarbete”? 

3. Vad innebär det att arbeta med ”genus”? 

4. Hur kan pedagoger och arbetslaget arbeta för att alla barn ska få utveckla alla 

sina sidor och egenskaper och inte bli hämmad av könsmönster/roller? 

 

 

 

 

 



  Bilaga 2 
   

  

Följebrev 

Hej vårdnadshavare! 

Jag heter Mia Gisslén och studerar förskollärarprogrammet vid Umeå Universitet. Jag 

skriver i höst mitt examensarbete och ska komma till ditt barns avdelning för att 

intervjua och observera förskollärarna. 

 

Ditt barn kommer inte att vara i fokus i min studie utan det är som sagt förskollärarna. 

Studiens syfte är att relatera förskollärares resonemang om sitt jämställdhetsuppdrag 

med hur det kommer till uttryck i det direkta mötet med barn.  

 

Jag kommer göra observationer vid samlingen innan lunch, där eventuellt (beror på 

vilken samling jag väljer att observera) ert barn är med. Som sagt är fokusen på 

förskollärarna men när ett barn nämns i studien så kommer det antingen vara genom 

flicka eller pojke.  

 

Jag kommer följa de forskningsetiska principer som finns, vilket betyder att det är full 

anonymitet på både kommun, ort, förskola, förskollärarna och ditt barn i studien. 

 

Ni har rätt att säga nej och vi (jag och förskollärarna på avdelningen) kommer då lösa 

samlingssituationen, så ditt barn inte deltar. Har ni frågor eller funderingar, når ni mig 

på: miagisslen@gmail.com eller 070-308 13 32. 

 

Mvh 

Mia Gisslén 

 

 

 

 

 

 

 


