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Sammanfattning: 

  

Syftet med detta självständiga arbete var att studera och analysera pedagogens språkliga och 

kroppsliga bemötande av barn ur ett genusperspektiv. För att uppnå detta syfte har vi 

genomfört en fältstudie under fem dagar, med observationer av pedagogers bemötande av 

barn i förskolehallen på två förskolor. Observationerna fokuserade på pedagogens språkliga 

och kroppsliga bemötande av barn vid lämning på förskolorna. Undersökningen tar avstamp 

i två teoretiska perspektiv på hur språkliga och kroppsliga handlingar är med och formar 

genus. Vi lutade oss på det sociokulturella perspektivet och det poststrukturalistiska 

perspektivet. Resultatet från observationerna visade att pedagogens kroppsliga bemötande 

bestod av närhet till flickor genom beröring och avstånd till pojkar med till exempel 

vinkningar.  Resultatet visade även att pedagogens språkliga bemötande av barn innebar 

stängda bemötanden till flickor som styrdes av kläder, disciplin och öppna bemötanden till 

pojkar med fokus på barnens välmående. Dessa bemötanden gav pojkar och flickor olika 

handlingsutrymmen och valmöjligheter, vilket pekar på hur genusgörande görs av pedagoger 

vid lämning och visar på den fortsatta betydelsen av att belysa och arbeta med frågor 

kopplade till genus. 
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1. Inledning 

Vi är förundrade över hur förskolan omedvetet kan bli en grogrund för barns olika roller, 

trots läroplanens uppmaning om att förskolan ska arbeta mot traditionella roller. Vi själva 

har aldrig lyckats sätta fingret på varför läroplanens jämställdhetsarbete inte helt är etablerad 

i förskolan och varför arbetet kan se olika ut på olika förskolor. Vi är dock övertygade om 

att pedagoger som arbetar inom olika normerande miljöer, kan bidra till ett genusgörande i 

större utsträckning än vad läraren tror.  Traditionella roller kan skapas genom olika kanaler 

i vårt samhälle och komplexiteten kring dess rötter är stor. Vi vill belysa en del av hur genus 

görs genom att synliggöra de olika förväntningar som kan finnas på barn i förskolan. Vi tror 

att i en analys av pedagogens bemötande av barn kan vi upptäcka en del av dessa 

underliggande förväntningar. Intresset för detta område är stort, eftersom vi kan belysa en 

del av den komplexitet som genus faktiskt består av. Analysen kring pedagogens bemötande 

kan även upplysa och införa en medvetenhet kring en av flera situationer som finns i 

förskolan. Pedagogens reflektion är viktig för att kunna nå en jämställd förskola.   

  

Vi har egna erfarenheter av hur vi har blivit bemötta som barn i förskolan. Vi identifierar oss 

som flickor och har blivit bemötta efter vuxnas föreställningar om oss, efter deras 

uppfattningar om vårt kön. Vi har erfarenheter av att ha blivit uppmanade till duktighet och 

fått dämpa våra egna behov till förmån för andras välmående på förskolan. Om vi som vuxna 

minns detta bemötande så starkt, är det då inte förunderligt att barn fortfarande kan uppleva 

detta idag? Vi tror på förskolans demokratiska uppdrag men vi har en stark övertygelse om 

att detta inte är genomförbart när stereotypa roller begränsar både vuxnas och barns 

utveckling och lärande. Genom denna studie önskar vi få syn på vilka stereotypa 

föreställningar som kommer till uttryck och därefter kunna belysa i vilken utsträckning de 

verkar i pedagogens språkliga och kroppsliga bemötande av barn. 

  

Med den här uppsatsen vill vi studera pedagogers bemötande av barnen i hallen, 

eftersom vi är intresserade av hur genus produceras. Vi ser det som viktigt att alla barn på 

förskolan bemöts jämställt. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka alla pedagoger som medverkat i denna studie. Genom er 

medverkan bidrar ni till att synlig- och medvetandegöra normer och genusgörande i 

förskolan. På så sätt kan förutsättningar för en jämställd förskola skapas i framtiden.  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden belyser vi barns rättigheter till jämställdhet i förskolan och berör samhällets 

syn på vad som krävs för att förskolan ska arbeta med en god genuspedagogik. Vi belyser 

genus ur en samhällskontext.  

 

I Läroplanen för förskolan står det att: 

  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta 

är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. (Lpfö98, 2016, s.4). 

  

Detta betyder att barn ska få erfara frihet och få välja vem hen vill vara, utan att känna sig 

mindre värd än andra på grund av sitt kön. 

  

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

på̊ 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 utveckla förmågor och  

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98, 2016, s. 4). 

  

I förskolan ska alla barn få vara barn oavsett könstillhörighet. Läroplanen är förskolans 

viktigaste dokument och alla i förskolans verksamhet ska arbeta efter den. Frågan är om den 

verkställs i realiteten på förskolan? Även i andra styrdokument är riktlinjerna tydliga- alla 

barn ska ha samma möjligheter till att utvecklas, oavsett kön. 

  

Diskrimineringsombudsmannen beskriver att ett av förskolans många uppdrag är att skydda 

barn från kränkande behandling och diskriminering, att förankra barns rättigheter i 

verksamheten (2013, s. 9). Barns individuella uttryck och integritet är en del av förskolans 

uppdrag att skydda. Detta gäller alla barn i verksamheten, även de barn som uppfattas bryta 

mot normer eller könsstereotypa roller som finns i verksamheten. Komplexiteten i 

uppdraget, att förskolan ska möjliggöra för varje barn att utveckla personlig integritet och 

ett individuellt lärande, kan tyckas omfattande för pedagogen. Samtidigt är pedagogens 

bemötande en stor del av att förebildsmässigt förankra alla barns lika värde i förskolan, men 

stämmer pedagogens språkliga och kroppsliga handlingar överens med 

Diskrimineringsombudsmannens riktlinjer? Lagen är tydlig kring hur barns mänskliga 

rättigheter ska utformas, men hur kommer det sig att arbetet förändras när pedagogen verbalt 

och icke-verbalt handlar i verksamheten? Behovet av att granska pedagogens bemötande är 

av hög relevans genom dessa frågor och behovet är även stort av att ställa frågan om vad 

pedagoger förhåller sig till när de handlar i förskolan. 
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Den tidigare toleransdiskursen som länge funnits i förskolan inbjuder majoriteten att behålla 

makten över det som anses vara avvikande hos barn (Rosén, 2010, s. 64).  Genom ett byte 

av diskurs, till en kritisk syn på normer, förklarar Skolverket att det är normer som gör att 

barn behandlas olika (Rosén, 2010, s. 66,68). Det normkritiska arbetet ska utföras av 

pedagogerna på förskolan och genom deras färdigheter och reflektioner, ska normer inte 

kunna förhindra att barn behandlas olika (Rosén, 2010, s. 71).  I Skolinspektionens rapport 

talas det ett liknande språk. Deras rapport från 2016 framställer att pedagogerna i deras 

undersökning uttrycker en osäkerhet inför arbetet med jämställdhet (s. 6). Rapporten belyser 

att pedagogernas osäkerhet kring förskolans jämställdhetsuppdrag beror på personalens 

bristande kunskaper (2016, s. 6). Pedagogerna bör även bli bättre på att uppmana barnen att 

utforska lek, material och miljöer som ligger utanför barnets könskodade och normativa 

områden (2016, s. 6). 

  

Även Barnkonvention markerar att alla barn har rätt till utbildning som ska bana väg för en 

framtid där jämlikhet mellan könen är en del av grunden i samhället, enligt artikel 29 § 1. 

(1989, s. 28). Barnen är vår framtid som kommer att forma samhället och pedagogerna är de 

som ska hjälpa barnen att förstå hur detta ska gå till. 

  

3. Syfte  

Syftet med detta självständiga arbete är att genom observationer undersöka hur pedagogens 

språkliga och kroppsliga bemötande av barn på förskolan kommer till uttryck samt hur det 

kan tolkas i relation till genusgörande. 

3.1. Frågeställningar 

  

1. Hur bemöter pedagoger barn på förskolan i språklig bemärkelse? 

2. Hur bemöter pedagogen barn på förskolan med kroppsspråk? 

3. Hur ska pedagogens bemötande av barn på förskolan tolkas ur ett genusperspektiv? 

 

4. Forskningsöversikt 

Inför denna studie är vårt forskningsfält tidigare forskning om fenomenet bemötande. Detta 

fält innefattar pedagogernas syn på barn, genusgörande i förskolan och pedagogens språkliga 

och kroppsliga genusgörande i bemötande av barn.  
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4. 1. Tidigare forskning om pedagogers bemötande av barn i 
förskolan 

 

Bemötande av barn i förskolan kan se olika ut, beroende på pedagogens uppfattningar om 

barn. Johansson har bedrivit forskning åt Skolverket om hur förskolans måluppfyllelse och 

pedagogens bemötande av yngre barn kommer till uttryck (2003, s. 8). Studien har 

genomförts med enkäter, intervjuer och observationer i 20 kommuner (Johansson, 2003, s. 

8). Johansson menar att det är pedagogens ansvar att kunna ta barnens livsvärld när ett möte 

sker och studiens resultat grundar sig på att pedagoger arbetar efter sin egen uppfattning om 

barnen i mötet (2003, s. 11, 57).   

  

Resultatet visade att det fanns tre förekommande sätt att uppfatta barn på som pedagogen 

agerar efter i mötet med barn. Antingen uppfattades barnet som en jämlik samtalspartner 

eller att barnet behöver bli vägledd av en kompetent vuxen. Det tredje sättet att se på barn 

innebar att pedagogen uppfattade barnet som ologiskt (2009, s. 60).  Resultatet visade att de 

pedagoger som hade synen på barnet som jämlikt resulterade i ett möte som involverade 

närhet och lyhördhet inför barnens sätt att uttrycka sig (Johansson, 2009, s. 61). De 

pedagoger som hade en syn på barnet i behov av vägledning, uppvisade möten där 

pedagogen tog sig friheten att avgöra vad barnet behöver (Johansson, 2009, s. 68). Resultatet 

visade även att det tredje sättet att se på barn, som ologisk, skapade möten med 

misstänksamhet i (Johansson, 2003, s. 71). Pedagogens uppfattningar och föreställningar kan 

vara avgörande för hur bemötandet av barn kommer till uttryck i förskolan.  

4.2. Tidigare forskning om genus med inriktning mot förskolan 

  

Eidevald och Lenz Taguchi (2011) beskriver problematiken med genuspedagogik i 

förskolan. De förklarar att pedagogens arbete grundar sig på två olika ansatser. Antingen 

arbetar pedagogen utifrån uppfattningen om att bemöta barn med utan stereotypiskt 

handlande eller via ett kompensatoriskt synsätt, där pedagogen låter barn främjas efter deras 

könsidentiteter (2011, s. 22, 24). Förskolans genuspedagogik kan uppfattas vara dubbelsidig 

(Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s. 23).  

  

Eidevald har gjort inspelningar av barn i syfte att synliggöra hur barn agerar efter de riktlinjer 

de har att förhålla sig till som flicka och pojke (2011, s. 80). Eidevald förklarar att 

pedagogens bemötande av barn inger ett tillåtande- eller förhindrande förhållningssätt (2011, 

s. 79). Forskaren menar att diskurser som vi befinner oss inom, ger oss en omedvetenhet som 

gör att vi lever ut den norm som ses självklar och synen på vad som är rätt och fel upprätthålls 

genom oss själva (Eidevald, 2011, s. 79). Pedagogernas attityder hänvisar barn till olika 

genuspositioner (Eidevald, 2011, s. 79–80). 

  

Månsson har med hjälp av videoinspelningar studerat interaktionsmönster på en förskola ur 

ett genusperspektiv. Resultatet visade att flickor förväntas att klara av saker själva medan 
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pojkar fick mer hjälp av vuxna (1996, s. 75). Detta betyder att flickor inte fick lika mycket 

uppmärksamhet som pojkar fick. Månsson beskriver att pedagoger uppmuntrade flickor mer 

till att själva pröva att klä sig och pojkar assisterades av vuxna (1996, s. 77). Månssons 

studier visade även att pedagoger uppmärksammade barns kläder och kroppsdelar ofta. 

Flickor fick kommentarer om sina klänningar och pojkar om deras starka kroppsdelar (1996, 

s.80). 

4.3.Tidigare forskning om pedagogens språk som genusgörande 

  

Eidevald och Lenz Taguchi har genomfört en enkätstudie för att studera hur pedagoger 

arbetar med genuspedagogik i förskolan (2011, s. 22). Forskningen beskriver hur 

pedagogerna ser på bland annat språket i pedagogiken. Enligt dem är uppfattningen om 

språket ett centralt verktyg för läraren att förstå en persons identitetsskapande och via 

språkliga interaktioner kan pedagogen påverka denna (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s. 

27). Eidevald och Lenz Taguchi förklarar att sociala möten formar genus och att begreppet 

interpellation spelar stor roll i språket i mötet (2011, s. 27, 28). Interpellationen visar på hur 

pedagogens språk kan innehålla värdeladdade ord som kombineras med den vuxnes ljudnivå 

(Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s. 28). Om stereotypa fenomen lyfts fram genom 

pedagogens språk med positiv ljudnivå, förstår barn stereotypens höga värde.  Detta avslöjar 

pedagogens värderingar inför mottagaren i mötet (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s. 28). 

 

Kitzinger har gjort en samtalsanalys som har visat att människor är vana att uttrycka sig på 

ett könsuppdelat och kategoriserat sätt. Kitzinger beskriver att denna könsuppdelning och 

kategorisering förekommer i samtal i vardagen via olika uttryck (2000, s. 170). Ytterligare 

samtalsanalyser har visat på att ett heterosexuellt tänkande genomsyrar samtalet hos 

människor i olika sammanhang, vid middagar och på arbetsplatser och även detta kan tas för 

givet (Kitzinger 2000, s.225, 259).   

 

Månsson beskriver ytterligare med hjälp av videoinspelningar att flickorna får tillsägelser 

oftare och detta med en mer bestämd ton, än pojkar. Detta på grund av att det förväntas av 

flickor att veta bättre och hur man ska uppföra sig i konkreta situationer, dock förväntas inte 

detta i samma utsträckning av “de vilda pojkarna”, enligt Månsson (1996, s. 83). 

  

Odenbring har i sin forskning använt sig av videosekvenser och samtalsanalyser. Hon skriver 

att barn och vuxna som hör och involverar sig i könskategoriserade uttryck, riskerar att ta de 

traditionella könsstereotyperna för givet och på så sätt blir deras handlingsutrymme 

begränsat (2012, s. 453–464). Detta innebär exempelvis om pedagoger upprepar att en rosa 

färg är en “tjejfärg”, kan detta resultera till att barn och vuxna tar språket för givet och 

handlar därefter. 
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4.4.Sammanfattning: Pedagogens språk som genusgörande 

  

Den tidigare forskningen har studerat hur pedagoger arbetar med genuspedagogik och visar 

att pedagogens språk fungerar som ett redskap för att forma barns identiteter på olika sätt. 

Forskningen har visat hur värdeladdade ord används och även pedagogens röstläge. 

Resultatet av dessa studier visar att röstläget är positivt laddad när pedagoger värdesätter 

någonting högt i interaktionen och att flickor får ett mer negativt röstläge än pojkar. 

Forskningen har belyst hur könsuppdelat språk används och att detta påverkar vuxnas och 

barns handlingsutrymme. Denna forskning är något vi tagit fasta på, då vi har valt att inte 

bara studera språk och kroppsspråk utan även pedagogens röstläge. 

4.5.Tidigare forskning om pedagogens kroppsliga interaktion som 
genusgörande 

  

Eidevald beskriver inspelningar av barn som visar att pedagogernas sätt att se på världen kan 

resultera i en maktutövning. Studien visar att pedagogens förhållningssätt till barn kan 

innebära bestraffningar för de barn som bryter normer eller belöningar för de som följer 

normer (Eidevald, 2011, s. 85). Eidevalds analys innebär att barns olika roller skapas utifrån 

vad vuxna utövar för förväntningar på dem och att pedagogens bemötande fastställer 

könsspecifika ramar för barnen (2011, s. 88).  

  

Genom fältstudier med inriktning på att observera bemötandet mellan barn och lärare har 

Odelfors visat på hur vuxna uttrycker olika typer av stöd, beroende på elevers 

könstillhörighet (2001, s. 206–209). Resultatet visade att pedagogen i studien använder olika 

verktyg för att stötta flickor och pojkar, där interaktion med flickor innebär en mjukare ton 

(2001, s. 209). Odelfors förklarar att flickor oftare erbjöds stöd av pedagogen som grupp, att 

bemötandet av flickor inte sker individuellt (2001, s. 209). Odelfors drar slutsatsen att 

pedagogens olika kroppsliga handlingar mot könen bidrar till att barnen intar de roller som 

interaktionen erbjuder (2001, s. 209). Flickorna lever upp till de konventionella 

föreställningarna som finns tillgängliga (Odelfors, 2001, s. 209–210).   

  

Månsson har genom videoinspelningar upptäckt att pedagoger erbjuder en längre 

ögonkontakt till pojkar än till flickor. Månsson visade att i den ena situationen hade 

pedagogen 14 sekunders längre ögonkontakt med pojkar än med flickor, som låg på 

respektive - 12 och 26 sekunder. Resultatet visar att i andra situationer fick en pojke 21 

sekunder lång ögonkontakt och en flicka fick fyra sekunder ögonkontakt från pedagogen. 

Forskaren beskriver att barn är i behov av få känna sig sedda och inte bara erhålla en muntlig 

bekräftelse av pedagoger. Ögonkontakt och blickar är en viktig del i relationsbygget mellan 

lärare och barn, enligt Månsson (1996, s. 74). 
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4.6. Sammanfattning: Pedagogens kroppsliga genusgörande 

  

Genom pedagogens kroppsliga kommunikation beröms eller ignoreras barnens olika 

handlingar. Samtidigt visar forskningen att pedagoger bemöter flickor i grupp mer än pojkar, 

att pojkar får pedagogens uppmärksamhet mer individuellt. Pojkar erbjuds även en längre 

ögonkontakt än vad flickor erbjuds i det kroppsliga bemötandet av pedagoger. I vår studie 

är detta relevant eftersom kroppsligt görs genus på olika sätt, genom att pojkar får närhet 

och flickor får pedagogens ljusa röstläge. Samtidigt som privilegium och utanförskap lär 

barnen att uppföra sig efter pedagogens olika handlingar.  Den tidigare forskningen visar 

vikten av pedagogens handlingar och hur det kroppsliga bemötandet utformas beroende på 

om mottagaren är en flicka eller pojke. Detta är en del av vad vi vill synliggöra.  Den tidigare 

forskningen är av hög relevans för studien eftersom att den visar att pedagogens kroppsspråk 

och språk hör tätt samman.  

 

Vår studie kompletterar den tidigare forskningen genom att belysa bemötandet med 

avseende på bakomliggande normer, pedagogens språkliga och kroppsliga handlande och 

hur detta kan relateras till olika konsekvenser för pojkar och flickor i förskolan. 

 

  

5. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska fält som vi grundar vår studie på är att genus skapas via språk och kroppsspråk. 

Det sociokulturella perspektivet redogör för hur språk kan medverka till att göra genus - 

genom vuxnas interaktion med barn. I denna studie används begreppet språk. Den 

poststrukturalistiska teoribildningen ser på begreppet genus som en process där pedagogens 

handlingar, kroppsspråk, makt och röstläge bidrar till att genus skapas.  Begrepp som 

används i studien från denna teoribildning är begreppen genus, diskurs, heterosexuella 

matrisen, performativa ord, interpellation och den könade kroppen.  

 

Begreppen underlättar för oss att se hur pedagoger både kroppsligt och språkmässigt gör 

genus på en detaljerad nivå när de bemöter barn i förskolan. 

5.1. Det sociokulturella perspektivet 

  

Barn och vuxna är sociala och bildar kunskaper utifrån de sociala upplevelser de träffar på 

(Säljö, 2015, s. 89). Uttryck, ordförståelse och hur dessa ska anpassas till olika situationer är 

vad barn lär sig i mötet med vuxna (Säljö, 2015, s. 95). Pedagogens verbala och icke-verbala 

handlingar kan förstärka befintliga föreställningar om pojkar och flickor i bemötandet i 

förskolan. 
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Begreppet språk är betydelsefullt i hur genus görs i denna studie. Därför att vi ska kunna ta 

fasta på hur pedagogens språk och kroppsspråk utspelar sig och se vad som gör genus i 

pedagogens bemötande av barn. Ambjörnsson menar att vuxnas verbala och icke-verbala 

uttryck kan visa på föreställningar och normer som de handlar utifrån i mötet (2003, s. 13). 

5.1.1 Sociokulturella perspektivet i relation till den Poststrukturalistiska 
teoribildningen 

 

Vi har valt två teoretiska utgångspunkter för studien och vi vill redogöra för deras relation 

till varandra. I relation till det sociokulturella perspektivet, med begreppet språk, som visar 

hur pedagogens verbala och icke-verbala uttryck kan producera genus. Belyser den 

poststrukturalistiska teoribildningen begrepp för de normer och sociala ordningar som ligger 

bakom genusgörandet. Den senare teoribildningen förser oss även med begrepp som visar 

hur pedagogen språkligt och kroppsligt visar upp genus i mötet med barn och dess 

bakomliggande orsaker. Poststrukturalistiska teoribildningen förser oss med begrepp som 

underlättar att se hur pedagogen bemötande kan ge olika konsekvenser för pojkar och flickor 

i förskolan. 

5.2. Poststrukturalistisk teoribildning 

  

För att kunna belysa hur pedagogens kroppsliga och språkliga bemötande ser ut ur ett 

genusperspektiv behöver vi först definiera begreppet genus och hur detta görs. Vidare 

beskriver vi begreppen diskurs och den heterosexuella matrisen för att belysa det som oftast 

väljs att produceras genom aktörerna i förskolan. Ytterligare kommer vi att använda 

begreppen interpellation, performativitet och den könade kroppen för att se hur pedagogen 

producerar genus utifrån de normer som pedagogen förhåller sig till. Med hjälp av begreppen 

kan vi även få fasta på vilka konsekvenser pedagogens producerande av genus ger barnen i 

förskolan. Den Poststrukturalistiska teoribildningen möjliggör för oss att se hur processen 

genus etableras och skapas med förskolans aktörer. Även synliggöra de normativa miljöer 

som pedagog och barn befinner sig i. 

5.2.1. Genus och den heterosexuella normen 

  

Definitionen av genus innebär en stark koppling till kön. Ambjörnsson förklarar att individer 

blir sitt kön genom att handla i vardagen och att kön inte är en biologisk självklarhet för att 

se sig själv som man eller kvinna (2003, s. 12). Att se sig själv som kvinna eller man är 

snarare ett resultat av hur man talar och handlar – och genus är en del av detta (Ambjörnsson, 

2003, s. 12). Begreppet genus definieras som ett ständigt upprepande av de normerande 

handlingar som finns tillgängliga för könen (Ambjörnsson, 2003, s. 13). Genus beskriver hur 

kultur och sociala sammanhang tillskriver könen olika innebörd och hur detta reproducerar 

roller och identiteter, som man eller kvinna (Ambjörnsson, 2003, s. 11–12). Om individer 

slutar att agera enligt föreställningarna som finns kopplade till könen, upphör även genus att 
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existera (Ambjörnsson, 2003, s. 13). Då genus är ett ständig uppvisande av stereotypa 

uppföranden som uppfattas naturliga, finns även ramar för vad som är attraktivt att uppvisa 

- normer om könets sexualitet (Ambjörnsson, 2003, s. 13–14). 

  

I förskolan kan pedagogens uppfattningar om barns biologiska kön påverka bemötandet i 

olika riktningar, utifrån heterosexuella normer. Butler förklarar att föreställningar om ett kön 

kan ge olika normer om hur människor bör bete sig (Ambjörnsson, 2003, s. 15). 

Ambjörnsson belyser att denna normativa ordning innebär att heterosexuella identiteter och 

preferenser är överrepresenterade, att naturliga antaganden skapar statusroller och 

exkludering (2003, s. 13–15). För barn som deltar i en gemenskap blir heterosexuella inslag 

de attraktiva positionerna att inta (Ambjörnsson, 2003, s. 13–15). Butler skriver att den 

heterosexuella matrisen innebär att individer privilegieras av omgivningen genom att de 

uppvisar kläder, beteenden och heterosexuella preferenser som stämmer överens med 

föreställningen om det kön man tillhör (Ambjörnsson, 2003, s. 15–16). 

  

Vi har ovan belyst begrepp som visar att begreppet genus innebär ett producerat fenomen 

mellan människor, vilka bygger på att språk och handlingar som rör sig inom ramen för 

begreppet den heterosexuella matrisen. Detta leder oss vidare till begreppet diskurs som visar 

hur pedagogen språkligt och kroppsligt skapar genus utifrån normativa kontexter. Genom 

ytterligare begrepp som interpellation, den könade kroppen och performativa ord kan vi få 

verktyg om hur pedagogen gör genus i bemötandet med hjälp av ord och kroppsspråk.  

5.2.2. Diskurs, performativitet, interpellation och den könade kroppen 

  

Diskursens ordning är normerande och påverkar hur pedagoger bemöter barn i förskolans 

kontext. Foucault beskriver diskursen som en del av samhället och agerar som en 

institutionaliserad ordning (1993, s. 6–7). Förskolan kan förstås som en institution och att 

där i finns olika diskurser. Institutioner innehåller outtalade föreställningar och regler för de 

deltagare som beträder dem (Foucault, 1993, s. 6). Inom dessa diskurser genereras olika 

normaliseringar, i form av regler om rätt eller fel (Foucault, 1993, s. 7, 13). Foucault menar 

att detta är ett sätt för institutioner att exkludera och inkludera människor, ett sätt att utöva 

makt (1993, s. 7–8). Pedagogen befinner sig mitt i den institutionella ordningen som 

förskolan utgör och påverkar hur bemötanden ser ut, med makten att definiera flickor och 

pojkar. En individs makt i en diskurs styrs av hur väl sedvänjor följs upp och hur anpassning 

sker, vilket ger deltagande eller isolation (Foucault, 1993, s. 26).   

  

Vi har valt att förstå begreppet språk i ett brett perspektiv och en språkhandling kan också 

förstås som en kroppslig handling av pedagogerna i förskolan. 

  

Pedagogers uttryck kan innebära specifika riktningar för barnen på förskolan att förhålla sig 

till och detta bidrar till att genus görs. Den poststrukturalistiska teoribildningen menar att 

genus ständigt skapas i samspel med omgivningen genom yttranden som kan vara 

performativa (Lykke, 2009, s. 64). Ett performativt uttryck innebär att ord kan uppmana 
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mottagaren i samspelet att agera på vissa förutbestämda sätt (Lykke, 2009, s. 64). Vid 

pedagogens bemötande av barn kan performativa ord omedvetet belysa barn om vad den 

vuxne förväntar sig från barnet. I förskolan kan vuxnas ord underlätta barns navigering i den 

kulturella och sociala ordningen och barn lär sig vad som är önskvärt i bemötandet. 

  

Hur pedagoger tilltalar barnen vid ett bemötande kan bidra till att skapa genus i förskolan. 

Butler menar att dessa språkliga interaktioner bidrar till processer där barn producerar och 

formar identitet (Lykke, 2009, s. 65). Genom att barn blir tilltalade eller mottar ord som 

innebär vissa handlingar och beteenden hos mottagaren så skapas interpellation, enligt Butler 

(Lykke, 2009, s. 65). Interpellationen betyder att individer får möjligheter att bygga sin egen 

identitet på det som omgivningen erbjuder, genom uttryck eller uttalanden (Lykke, 2009, s. 

65). Beroende på vad för uttryck som pedagoger erbjuder ett barn påverkar detta hur barnet 

uppfattar sig själv.  

  

Kroppen är ytterligare en aspekt i bemötandet mellan pedagog och barn som visar upp hur 

genus kan göras i förskolan. Lykke beskriver forskare som menar att man gör genus istället 

för att ha genus (Lykke, 2009, s. 63). Butler nämner att människor formar sina kroppsliga 

uttryck för att göra sig tillhörig något av de bestämda könen (Lykke, 2009, s. 66). 

Exempelvis att flickor använder sin kropp genom att gå “kvinnligt” (Ambjörnsson, 2003, s. 

182). Vidare har Sondergaard använt Butlers begrepp för att utveckla föreställningen om den 

könade kroppen som agerar via olika tecken (Lykke, 2009, s. 67). Sondergaard menar att 

den könsmärkta kroppen innebär att olika tecken visas upp och tolkas i olika situationer samt 

tillskrivs innebära manligt eller kvinnligt uppförande (Lykke, 2009, s. 67). Den könade 

kroppen är ett redskap som tar fasta på hur pedagoger använder sina kroppar i bemötandet 

av pojkar och flickor i förskolan. Begreppet möjliggör ytterligare för oss att se hur barnens 

kroppar bekönas av pedagogen i mötet. 

 

Vi har ovan beskrivit att begreppet genus görs både diskursivt och kroppsligt, och att dessa 

har normativa konsekvenser i bemötandet mellan pedagog och barn. Även den 

heterosexuella normen är kopplat till vuxnas syn på vad det innebär att vara pojke eller flicka 

i förskolan. Detta är något som pedagoger förhåller sig till och handlar utifrån i bemötandet 

av barn. Vi har belyst begrepp som möjliggör för oss att se hur genus göras genom 

pedagogers ord och kroppsliga handlingar. 

5.2.3. Sammanfattning: Teoretisk utgångspunkt 

  

Det som är relevant för studien ur dessa perspektiv är att de agerar verktyg, att kunna 

synliggöra hur pedagogen språkligt och kroppsligt gör genus i mötet med barn. Det 

sociokulturella begreppet språk möjliggör för studien att betona hur vuxnas verbala och icke-

verbala uttryck kan bidra till att göra genus, vad pedagogen erbjuder för normativt språk till 

barnen. Genusbegreppet synliggör hur genus produceras i de bemötanden som pedagoger 

skapar. Genom begreppet diskurs och heterosexuella matrisen kan vi anta vilka normer som 

pedagogen grundar sina kroppsliga och språkliga bemötanden utifrån. Begreppen 
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interpellation, performativitet och den könade kroppen tillåter oss ta fasta på exakta 

handlingar eller ord som gör genus i bemötandet av barn på förskolan.   

 

Med dessa begrepp uppnår vi en helhet över hur pedagogens kroppsliga och språkliga 

bemötande gör genus. Detta ger oss även en insikt i hur pedagogens genusgörande kan 

påverka barns handlingsutrymme på olika sätt. Att spräcka den tidigare konservativa synen 

på genus som ett stabilt fenomen och istället belysa hur och vad för fenomen som påverkar 

genusgörandet (Lykke, 2009, s. 63).   

 

  

6. Metod 

Den metod vi har valt för datainsamling var observation. Fältstudien är organiserad efter 

studiens centrala frågeställningar, där Agnese Krumina har studerat pedagogens kroppsliga 

bemötande av barn och Matilda Thorén har observerat pedagogens språkliga bemötande av 

barn. Vi valde observation som metod då denna tillät oss att studera hur pedagoger förankrar 

jämställdhet i förskolan. Metoden tillät oss att svara på studiens syfte och redogöra för hur 

pedagogens språk och kroppsspråk utspelade sig. Ett observationsmaterial skapades efter 

studiens frågeställningar och användes till datainsamling. Vi genomförde en teoriprövande 

observationsstudie som omfattades av hög grad av struktur. Hög grad av struktur innebär att 

observationens placering är utvald och riktlinjerna för vad observatörer fokuserar på är 

förbestämda (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 20).    

6.1. Urval och avgränsningar 

  

Observationens urval grundade sig på ett bekvämlighetsurval och de deltagande förskolorna 

har en anknytning till observatörerna sedan tidigare. Ett bekvämlighetsurval innebär att 

studiens data tas från det som är lättillgängligt (Trost, 2010, s. 140). Urvalet bestod av 

kvinnliga pedagoger från två olika förskolor, belägna i olika kommuner. Den ena förskolan 

belägen på landsbygden och den andra i en mellanstor stad. Antal deltagande pedagoger i 

studien var 12 stycken, fem från förskola 1 och sju från förskola 2. Samtliga pedagoger blev 

tilldelade fiktiva namn i studien. Urvalet innebar 67 observerade bemötanden från båda 

förskolor. På förskola 2 studerades två hallar till följd av en sammanslagning.  

 

Studiens avgränsningar var tid och plats. Tiden som var avsatt för observation var den tid då 

vårdnadshavaren lämnade sina barn på förskolan. Mellan klockan 7–9 lämnades barnen och 

detta gjorde att studien avgränsades till att genomföras på denna tid. Platsen som var central 

vid bemötandet, var hallen och dess olika kommunikativa möjligheter (se bilaga 10 & 11).  
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6.2. Genomförande 

  

Vi har besökt två förskolor och observerat i deras hallar. Vi har genomfört studien under fem 

dagar och registrerat bemötanden som skett under denna period (se bild 2 och 3). 

Genomförandet innebar att vi vistades i hallen mellan klockan 7–9. Vi har använt oss av ett 

observationsschema för datainsamlingen (se bild 1). För att underlätta registreringen i 

observationsschemat har vi brukat olika koder. Varje pedagog blev tilldelad en egen kod för 

att få vara anonym. Ytterligare koder som användes var ett tecken för röstläge, bemötandets 

placering och ett för barnets kön. Tillsammans med observationsschemat använde vi oss av 

en planlösning över berörda hallar (se bilaga 1–3), för att registrera mötets placering och den 

egna placeringen. Genomförandet innebar att vi intog samma placering varje dag i dessa 

hallar. När observationerna var genomförda sammanställdes materialet på datorn, för att 

kunna se översiktligt på de registrerade bemötanden som vi samlat. 

6.3. Material 

  

Observationens struktur är indelad i två observationsområden för delstudier, utifrån studiens 

frågeställningar. Vi har skapat ett observationsschema för att omfatta dessa frågor. Ett 

observationsschema med god förberedelse över vad som ska observeras bidrar till att 

observationen blir mer tillförlitlig (Hammar Chiriac & Einarsson, 2014, s. 21). Vi 

inkluderade schemat med planlösningar och bilder över de hallar som observerades (se 

bilaga 1–5), för att lokalisera bemötandets träffpunkt och vår egen placering. Hammar 

Chiriac och Einarsson förespråkar att observatörerna ska utföra en tom del i 

observationsschemat för fynd som faller utanför schemats innehåll (2014, s. 22). Detta har 

vi valt att döpa till “övrigt”. 

  

Ped. nummer Vad sägs? Vad görs? Hur säg/görs det? Vad uppmärks.? Övrigt? 

Pojke 
     

Flicka 
     

Bild 1. Observationsschema. 

6.4. Reflektion över metod 

  

Observationsschemat underlättade genom att detta begränsade oss och att vi bara 

observerade det som var nödvändigt för våra delstudier. Nackdelen var att vi inte beslutade 

innan fältstudierna utfördes vilket delområde vi skulle observera. Därför observerade vi båda 

pedagogens språkliga och kroppsliga interaktioner. Fördelen med detta innebar dock att ett 

stort samlat material underlättade en förståelse för det sammanhang som studien utfördes i. 
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Observationerna kunde lämpat sig bäst i en miljö där inte ett bekvämlighetsurval gjordes. 

Att träda in i en miljö som tidigare är välkänd kan påverka resultatet. Observationen blev 

inte ett störningsmoment för barnen, men barnen sökte sig till oss för hjälp med konflikter 

eller viljan att ingå i samtal med oss. 

  

Om vi skulle utföra observationsmetoden igen skulle Agnese välja en annan tid för 

utförandet, eftersom att på förskola 1 fanns det flera barn som hade 15 timmars-schema. 

Dessa barn vistades på förskolan mellan klockan 9–14. Detta gjorde att Agnese missade en 

del av de tillfällen där barnen blev bemötta av pedagogerna. 

6.4.1 Urval på förskola 1 

  

Fem pedagoger deltog i studien på förskola nummer 1. Pedagogerna var i olika åldrar, hade 

olika utbildningsnivåer och var kvinnor. Tre barnskötare med åldern 31, 32 och 61 och två 

förskollärare som är 44 och 54 år gamla. Tillsammans registrerades 22 bemötanden mellan 

klockan 7–9. 

  

För att analysera data har vi indelat barnen efter ålder och kön (se bild 2.). De yngre barnen 

i ålder ett till två och de äldre barnen i en grupp om ålder tre till fem år. Den insamlade data 

visade att pedagogerna i delstudien bemötte 14 flickor och åtta pojkar. 

 

  
Bild 2: Förskola 1: Antal registrerade bemötanden fördelat mellan barnens kön och ålder. 

6.4.2. Urval på förskola 2 

  

Deltagarna från förskola 2 var sju stycken pedagoger i olika åldrar och utbildning. Två 

pedagoger var outbildade och i åldersgrupperna 18–29 respektive 56 <. Tre av pedagogerna 

hade en barnskötarutbildning och två av dem befann sig i åldersgruppen 46–55, varar en 

barnskötare var i åldern 56 <. Verksamhetens förskollärare bestod av två stycken i 
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åldersgrupperna 26–35 samt 46–55.  Pedagogerna var alla kvinnor. Tillsammans har 

observationer på förskola 2 genererat 45 antal bemötanden. 

  

De barn som pedagogerna bemötte på förskola 2 indelades efter åldersgrupp och kön. 

Indelningen av barnens ålder bestod av två grupper, yngre barn i åldern ett till två år och 

äldre barn i åldern tre till fem år. Urvalet av pojkar och flickor visade att pedagogerna 

bemötte 19 stycken pojkar och 26 stycken flickor (se bild 3). 

 

  
Bild 3: Förskola 2: Antal registrerade bemötanden fördelat mellan barnens kön och ålder. 

6.5. Analysmetod 

  

Vi använde oss av en tematisk analys och sammanställde resultatet från 

observationsanteckningar samt skapade koder ur vår samlade data. I en tematisk analys bör 

kodning inkluderas för att observatören ska kunna urskilja vanligt förekommande drag ur 

datainsamlingen (Braun & Clarke, 2006, s. 88).  Därefter kategoriserade vi kodningen i 

sökandet av hur ett vanligt bemötande ser ur i förskolorna. Efter kodningen skapade vi 

diagram för att uppnå en helhet i de vanligaste teman som framgick. Efteråt analyserade vi 

och upptäckte att de framträdande teman innebar liknande konsekvenser för pojkars och 

flickors handlingsutrymmen. När vi identifierat övergripande teman så nyttjades studiens 

teori i presentationen av resultatet. 

6.6. Arbetsfördelning 

  

Matilda Thorén och Agnese Krumina har ansvarat för utförandet av sin egen delstudie. 

Studiens tudelning innebar varsitt eget observationsområde: Agnese Krumina observerade 

pedagogens kroppsliga bemötande av barn med genusgörande som fokus på förskola 1. 

Matilda Thorén observerade pedagogens språkliga bemötande av barn, med genusgörande 

som fokus på förskola 2. Matilda och Agnese har individuellt ansvarat för genomförande, 
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bearbetning, analys och sammanställning av resultat i dessa delstudier. Resterande delar av 

uppsatsen är skrivna gemensamt i ett online dokument som båda har skrivit i, tillsammans 

eller på separata platser.    

6.7. Etiska hänsynstaganden 

  

Vår observationsstudie var i behov av samtycke från deltagande pedagoger från förskola 1 

och 2. En vecka innan observationen påbörjades skickade vi ut två olika informationsbrev 

till förskolorna. 

  

Ett informationsbrev skapades till vårdnadshavaren. Detta tydliggjorde deras rättighet att 

kunna avstå från medverkan och innehöll information om att deras medverkan inte 

registrerades i vår data. Detta informationsbrev (se bilaga 7) hängdes i förskolans hall och 

informerade vårdnadshavaren om studiens syfte. I brevet som skickades till förskolorna (se 

bilaga 8) och pedagogerna, beskrevs det att pedagogerna hade rätt att avbryta när de ville. 

Vetenskapsrådet skriver att forskaren alltid måste informera undersökningsdeltagarna kring 

deras uppgifter i studien och visa att undersökningen är frivillig (2002, s. 7). 

  

Alla pedagoger i observationen har fått ett underlag för samtycke (se bilaga 9). 

Vetenskapsrådet beskriver att dokument för samtycke bör användas i studier eftersom att 

varje individ som deltar ska vara införstådd och själv få ta beslut om medverkan ska ske 

(2002, s. 9). Varje pedagog som deltog i observationsstudien har fått delta förutsatt att 

samtycke blivit signerat. 

6.8. Validitet och Reliabilitet 

  

Bell och Nilsson beskriver validitet som tillförlitlighet. De skriver att validitet är ett verktyg 

för att mäta om en viss fråga svarar på det observatören frågar efter (Bell & Nilsson, 2005, 

s. 117).  Chiriac Hammar och Einarsson skriver att validitet svarar på om det finns en 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor, datainsamling och dataanalys (2013, s. 49). 

Fokus för vår observation var pedagogens bemötande och studien svarade på detta syfte, 

eftersom att vi placerade oss i hallen och kunde ta fasta på det ögonblick när pedagog och 

barn möttes. Studien är utformad så att observationer täckte den tiden då barn blev lämnade 

på förskolan. 

  

Reliabiliteten i vår observationsstudie är god eftersom att alla observationer utfördes efter 

samma grund.  De kategoriseringar som fastställts gällde alla observationstillfällen och 

följdes av ett och samma observationsschema. Vid låg reliabilitet tenderar observatören att 

fokusera på olika fenomen vid olika observationstillfällen, trots att studien utgår från samma 

frågeställning och syfte (Chiriac Hammar & Einarsson, 2013, s. 49). 
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7. Resultat och Analys  

Resultatet visade tre tydliga teman som förekom i pedagogens kroppsliga bemötande av barn 

på förskola 1. Det första temat var kroppsligt bemötande med närhet, där pedagogen 

placerade sig nära barnet. Andra temat innebar kroppsligt bemötande med avstånd, där 

pedagogen hälsar på avstånd. Det tredje temat innebar pedagogens kroppsliga bemötande 

med jämlikt samspel, där pedagogen ställde sig på huk. Resultatet visade ytterligare tre 

återkommande teman utifrån pedagogens språkliga bemötande av barn på förskola 2. Dessa 

teman var öppna bemötanden med välbefinnande i fokus och stängda bemötanden, där 

samtal om kläder och disciplin var i fokus. Det tredje temat beskriver pedagogens språkliga 

röstläge. Alla barn och pedagoger har tilldelats fiktiva namn nedan.  

7.1. Förskola 1: Pedagogens kroppsliga bemötande ur ett 
genusperspektiv av Agnese Krumina. 

  

I min delstudie såg pedagogernas kroppsliga bemötande olika ut mot flickor och pojkar i stor 

utsträckning. Pedagogerna på förskola nummer 1 valde att kroppsligt bemöta pojkar med 

avstånd och flickor med närhet. Flickorna fick ingen valmöjlighet i bemötandet eftersom 

pedagogen erbjöd flickorna kramar och en direktkontakt. Pojkarna fick en större 

valmöjlighet för egenvalda handlingar och fick styra hur de ville att bemötandet skulle se ut. 

Kramar var något som ingen pojke erbjöds ur pedagogens kroppsliga bemötande på 

förskolan. 

  

Jag har valt att dela upp mitt resultat i tre teman - pedagogens kroppsliga bemötande med 

avstånd, pedagogens kroppsliga bemötande med närhet och kroppsligt jämlikt samspel. 

Dessa ska jag lyfta fram och analysera nedan. 

 

Pedagogens kroppsliga bemötande med avstånd erbjöds flest gånger till pojkar. Pedagoger 

gick inte fram till pojkar direkt och istället värnade pedagogerna om att skapa avstånd i 

mötet. Medan majoriteten av flickorna från min data visade att de fick pedagogens 

kroppsliga bemötande med närhet. Detta innebar att pedagoger närmade sig flickor och 

kramades. Pedagogen erbjöd kroppslig närhet i deras möte. 

7.1.1. Pedagogens kroppsliga bemötande med avstånd 

  

Resultatet från min delstudie visade att det infinner sig avstånd i pedagogens kroppsliga 

bemötande av pojkar mer än i bemötandet av flickor. Pojkar fick dubbelt så mycket 

kroppsligt bemötande med avstånd från pedagogerna, än vad flickor fick. Pedagogerna valde 

först att vinka eller låta pojkarna söka sig in i verksamheten ensamma, istället för att gå nära 

pojkarna. Dock var det bara pojkar som pedagogerna valde att vinka till. I bilden nedan (se 
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bild 4) syns de mest populära träffpunkterna mellan pedagoger - flickor och mellan 

pedagoger - pojkar. Nedan följer några exempel på hur pedagogens typiska kroppsliga 

bemötande med avstånd såg ut på förskola 1. 

  

  
Bild 4: Pedagogens olika positioner vid bemötandet, beroende på kön. 

  

Pedagog Rita och Alex (3 år) 

  

                     Alex kommer in till hallen. 
                     Rita sitter vid bordet inne på avdelningen. 
                     Rita vinkar till honom och sedan går hon och möter honom. 
                     Rita: Godmorgon! Nu ska vi gå ut. 
                     Alex: Jaaaa! 
                     Rita: Vad bra att du har kommit idag! 

 

Rita sitter vid bordet med andra barn. De har precis avslutat frukosten och bestämt att de ska 

gå ut. Rita säger till barnen att de ska gå och tvätta händerna samt börja klä på sig. Då 

uppmärksammar hon att Alex kommer in i hallen. Rita vinkar till honom. Alex vinkar 

tillbaka. Pedagogen går sedan in i hallen och säger godmorgon till Alex och till hans mamma. 

Rita säger sedan att de ska gå ut. Alex ler av beskedet och skriker rakt ut av glädje. Rita ler 

och säger att det är bra att han har kommit till förskolan idag. 

 

Jag tolkar utdraget ovan att pedagogens kroppsliga bemötande av Alex sker med kroppsligt 

avstånd. Då Rita valde att sitta kvar vid bordet och vinka till Alex, istället för att gå fram till 

honom direkt. Vad är det då som avgör pedagogens val av kroppslig handling? Vid bordet 

satt en till pedagog, så Rita kunde ha gått ifrån bordet och in i hallen för att bemöta Alex 

med kroppslig närhet. Jag tolkar att Alex fick med pedagogens kroppsliga avstånd, en större 

valmöjlighet. Han kunde själv gå in på avdelningen eller välja att stå kvar och hälsa på 

avstånd till pedagogen Rita. Alex fick uppmärksamhet av Rita genom en vinkning. Denna 

handling tolkar jag som att Rita visar att hon har sett att Alex har kommit, men att hon 

erbjuder honom tid att få välja hur bemötandet ska utvecklas. 
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Jag har även registrerat ett annat bemötande där pedagogen först vinkar till pojken innan 

vidare kroppsligt bemötande inleds. 

 

Pedagog Mia och Linus (2 år) 

  

Alla barn sitter vid frukostbordet. 
Linus kommer in i hallen. 
Mia vinkar till honom från frukostbordet. 
När Linus har tagit av sina skor går Mia fram till honom. 
Mia: Godmorgon! 
Linus: Godmorgon! 
Mia sätter sig på huk framför Linus. 
Linus visar sin nya tröja med motorcyklar på. 
Mia uppmärksammar den och pekar lite på tröjan. 

 

Mia och ytterligare en pedagog sitter tillsammans med flera barn vid frukostbordet och äter. 

Alla hör att någon kommer in i hallen. Linus har kommit till förskolan. Mia och barnen ser 

att han har kommit. När Linus kollar in på avdelningen vinkar Mia till honom från 

frukostbordet, där hon befinner sig. Linus tar av sig sina skor och går sedan in i den stora 

hallen (se bilaga 1). Mia ställer sig upp från frukostbordet och går ut till hallen. När Mia 

kommer in i hallen hälsar hon på Linus och hans mamma. Mia hukar sig framför pojken. 

Linus visar pedagogen sin tröja med motorcyklar på. Mia pekar på motorcyklarna och räknar 

dem högt. Sedan går de tillsammans in i avdelningen. 

 

Jag tolkar situationen ovan att likna det första beskrivna utdraget, eftersom att båda 

pedagogerna valde att vinka till pojkarna i det kroppsliga bemötandet. I detta utdrag utspelar 

sig bemötandets mönster liknande som i den första situationen. Pedagogen Mia har möjlighet 

att gå fram till barnet men väljer att sitta kvar och visa sin uppmärksamhet genom att först 

vinka. Jag tolkar detta som att pedagogen visar pojken att hon ser att han har kommit. 

Pedagogens kroppsliga avstånd erbjöds till pojken för att låta honom ta av sig skorna först i 

lugn och ro. Pojken erbjöds tid till att själv få välja hur han ska ingå i mötet med pedagogen. 

Han visar även fram sin tröja men Mia börjar att räkna motorcyklarna istället för att 

kommentera tröjans utseende. Detta tolkar jag som att hon på ett bra sätt utspelade det 

kroppsliga bemötandet som en matematik-möjlighet, istället för att göra det stereotypa - säga 

hur fint tröjan är. 

 

Pedagog Tara och Salim (3 år) 

                      
                     Tara sitter vid bordet inne på avdelningen. 
                     Salim kommer in i hallen. 
                     Tara: Hej, Salim, välkommen! 
                    (Tara ropar från sin plats vid bordet) 
                     Salim: Godmorgon. 

 

Tara och några andra pedagoger sitter vid bordet inne på avdelningen (se bilaga 1). Några 

barn leker i närheten. Salim kommer in i den första hallen tillsammans med sin pappa. Tara 
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uppfattar att någon har kommit. Hon har sin blick på hallen. Nu kommer Salim in i den andra 

hallen. Tara sitter kvar vid bordet. Hon hälsar honom välkommen och ser mycket glad ut. 

Salim ler och hälsar godmorgon tillbaka. Det sker en lång ögonkontakt mellan Tara och 

Salim. Tara tittar på honom och går fram. Salim följer med Tara in på avdelningen. 

 

Återigen infinner sig kroppsligt avstånd mellan pedagog och pojke. Tara såg när Salim kom 

in i hallen men valde att sitta kvar och istället hälsa på distans. Pojken fick pedagogens 

uppmärksamhet och en lång ögonkontakt. Detta tolkar jag att vara ett sätt för Tara att visa 

att hon ser honom. Även i detta utdrag kunde jag tydligt se att Salim fick välja själv hur hans 

handlingar ska genomföras i hallen. Han erbjöds mycket tid mellan den första hälsningen 

och fram tills det att Tara går till honom. Även ögonkontakten tolkar jag som en 

uppmärksamhetsmarkering. Ögonkontakten pågick hela tiden från det att Salim kom in i 

hallen tills att pedagogen kroppsligt bemötte honom. Tara hade samtidigt utrymme för detta, 

eftersom att det fanns andra pedagoger i närheten och Tara kunde erbjuda sin 

uppmärksamhet till Salim. 

  

Jag vill belysa ytterligare ett utdrag där pedagogen bemöter ett barn med kroppsligt avstånd. 

I utdraget nedan framgår det en flicka som blev bemött med kroppsligt avstånd. 

 

Pedagog Tara och Monika (3 år) 

                      
                     Tara sitter på golvet. 
                     Tara: Men titta, Monika är här! 
                      

Tara och några andra barn sitter på golvet i hallen. De bygger ett torn med jättestora legobitar 

som finns i olika färger. De pratar om att samarbeta, om färgerna på legobitarna och även 

om hur stort tornet är. Monika och hennes mamma kommer in i den lilla hallen där de ta av 

sig skorna. När de syns i hallen uppmärksammar Tara till alla som är i hallen att Monika har 

kommit. Hon säger detta med en stor glädje. Alla tittar på Monika som ser glad ut. Tara sitter 

kvar på golvet. Hon rör inte på sig. Pedagogen har ögonkontakt med barnet. Monika ställer 

sina kläder på hyllan och går till Tara och de andra barnen. 

  

Analysen visar att pedagogen inte gick direkt fram till Alex, Monika eller Linus och på så 

sätt fick barnen mer utrymme för egna valda handlingar. Jag ser likheter i dessa situationer 

med Butlers begrepp interpellation. Hon menar att genom vuxnas interpellation får barn 

möjligheter att bygga sin egen identitet på det som pedagogerna erbjuder (Lykke, 2009, s. 

65). Barnen fick tid att bestämma själva hur de skulle bli bemötta. Till skillnad från 

pedagogerna som bemötte barn med kroppslig närhet, där det gavs en liten frihet för barnen 

att själva få välja handlingsutrymmet. I Alex, Monikas och Linus bemötande erbjöds en liten 

tid för barnen att få bestämma hur bemötandet skulle gå till. På så sätt skapas barnens 

personliga uttryck - Alex, Monika och Linus fick bestämma om de ville vinka tillbaka, gå 

direkt till pedagogen eller stå kvar där de befann sig i bemötandets stund. 
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Även Foucaults begrepp diskurs kan förklara hur pedagogerna Rita, Tara och Mia kroppsligt 

bemötte barnen. Foucault menar att diskurser agerar som en institutionaliserad ordning och 

för de barn som befinner sig inom dessa skapas olika former av regler och normer (1993, s. 

6). Det är Rita, Tara och Mia som bestämde om Alex, Monika och Linus skulle erbjudas mer 

tid för egna handlingar och det var barnen som påverkade denna tid för att skapa sina 

personliga uttryck. Pedagogen iscensatte diskursen för att bestämma sig om de ska bemöta 

barn med kroppslig närhet eller inte. Jag drar slutsatsen att i förskolan finns en övergripande 

diskurs kring hur pojkar/män och flickor/kvinnor bemöts, där de förra oftare föreställs ha 

mindre kroppskontakt medan kvinnor förstås som mer fysiska. Foucault beskriver även att 

inom de diskurser som vi kan se i vårt samhälle och institutioner (som förskolan till exempel) 

skapas det normer om vad som anses vara rätt eller fel (1993, s. 6). Detta bemötande var 

återkommande i de två utdragen ovan och jag menar att det skapas ett mönster kring hur 

pedagogen bemöter pojkar med kroppsligt avstånd. Pojkar får på detta sätt mer tid för egna 

självbestämmande handlingar än vad flickorna fick. 

7.1.2. Pedagogens kroppsliga bemötande med närhet 

 

De flesta av flickorna i förskolan blev bemötta med nära kroppslig kontakt från pedagogerna. 

Pedagogerna valde att gå fram till flickor på en gång när de klev in i hallen, till skillnad från 

pedagogens avstånd till pojkarna. Närheten i mina observationer innebar oftast kramar som 

bara erbjöds till flickorna. Flickor fick inte utrymme för egna handlingar, de fick inte 

bestämma lika mycket som pojkar fick över bemötandets form och innehåll för pedagogerna. 

 

Pedagog Rita och Laura (4 år) 

                      
                     Laura kommer in i hallen. 
                     Rita går fram till henne. 
                     Rita: Godmorgon! 
                     Laura: Godmorgon! 
                      

Rita är inne på avdelningen med en annan pedagog och barn, som sitter vid ett bord. Några 

barnen ritar och några barn leker med ett pussel. Alla hör att någon kommer in hallen (se 

bilaga 1). Laura kommer in och tar av sig sina skor. Rita ställer sig upp och går med snabba 

steg in i hallen. Hon gå fram till Laura och hälsar på henne och hennes mamma med en glad 

röst. Laura svarar glatt. Rita uppmärksammar flickans klänning och kommenterar hur fina 

fjärilarna var på klänningen. Hon rör på klänningen. Laura ler till Rita. De går sedan 

tillsammans in på avdelningen.  

 

När Rita fick se att det var Laura som hade kommit, gick hon fram till henne direkt. Hon sa 

ingenting till flickan förren pedagogen var i hennes närhet. Detta är vad jag vill belysa, att 

pedagogen inte sa någonting förrän hon var i närheten av barnet. Till skillnad från 

bemötanden med kroppsligt avstånd där pedagogen valde (även Rita i bemötande av Alex) 

att vinka först eller säga “godmorgon” från en distans. Men i utdraget ovan går pedagogen 

nära barnet innan någon annan handling utförs.  Rita uppmärksammar även att Lauras 
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klänning är värd att titta närmare på. Min tolkning är att Rita ville visa att Laura har gjort ett 

bra val med klänningen. Detta är någonting som var återkommande i observationerna, att 

flickor fick deras kläder uppmärksammade. 

 

I utdraget nedan vill jag belysa tre flickor, som kommer till förskolan vid samma tidpunkt. 

Även i detta utdrag framgår det att pedagogen väljer att erbjuda kroppslig närhet istället för 

avstånd i bemötandet. 

 

Pedagog Mia och barnen Lina, Tina och Stina (1, 2 och 3 år) 

 

                     Mia är inne på avdelning. 
                     In kommer flickorna med mamma 
                     Mia: Godmorgon! 
                     Tina & Stina: Godmorgon! 
                     De kramas. 
                      

Mia är tillsammans med två andra pedagoger och barn som befinner sig inne på avdelningen. 

Pedagogerna småpratar om hur dagen ska se ut. Barnen leker i närheten. De har precis ätit 

färdigt frukosten och har tvättat sig. De hör att det är någon som har kommit in i hallen. Mia 

går fram för att få se vem det är som har kommit. Lina, Tina och Stina har kommit. Mia 

vänder sig direkt mot dörren som leder till hallen (se bilaga 1) och går fram till flickorna. 

Hon hälsar på flickorna glatt. Tina och Stina hälsar tillbaka, och den minsta flickan tittar upp 

på Mia och ler. Mia kramar alla flickor en efter en. Flickorna kramas tillbaka. Tina och Stina 

går in på avdelningen medan Lina är kvar i hallen tillsammans med Mia. Mia kittlar henne 

på magen och Lina skrattar. Sedan vinkar dem hejdå till mamma och går in på avdelningen. 

 

Igen – pedagogen erbjuder ingen hälsning eller vinkning till barnen tills att hon står placerad 

nära flickorna. Detta tolkar jag som att Mia upplevde att hon vill bemöta flickorna med 

kroppslig närhet. Hon gav inget utrymme för flickornas handlingsutrymme, som hon erbjöd 

i bemötandet med Linus. Flickorna fick inget avstånd. Pedagogen mötte dem nära och precis 

då de kom in i den hallen (se bilaga 1). Sedan valde Mia att krama flickorna. Det var hon 

som öppnade sina händer först och flickor protesterade inte mot. De kramade Mia. Detta 

tolkar jag inte som något stereotypiskt, om pedagogens kroppsliga bemötande även erbjöd 

kramar till pojkar, men detta finns det ingen registrerad data av. När de stora flickorna hade 

gått in på avdelningen kittlade Mia Lina. Denna handling tolkar jag som att Mia ville visa 

lite extra uppmärksamhet till den minsta flickan och att detta utfördes med ytterligare 

kroppslig närhet i bemötandet. Lina kunde välja att gå in på avdelningen, men hon valde att 

stanna kvar och gå in tillsammans med pedagogen. All stämning i hallen tolkade jag som 

positiv. Detta tolkade jag som att pedagog kände barnen bra och visste hur de ville bli 

bemötta eller att barnen tog för givet att Mias bemötanden innebar en kroppslig närheten 

varje dag. 

 

I utdraget nedan syns ytterligare ett bemötande med kroppslig närhet, som handlar om 

samma flickor som framgår ur utdraget ovan (Lina, Tina och Stina). Men den här gången 

utfördes det kroppsliga bemötandet av en annan pedagog på förskolan. 
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Pedagog Fanny och barnen Lina, Tina och Stina (1, 2 och 3 år) 

                      
                     Fanny går fram till flickor. 
                     Fanny: Tjena mors! Jag ser en liten rosa tjej! 
                     Fanny kramar två av de tre flickorna. 

 

Alla har ätit färdigt frukosten. En av pedagogerna städar bordet och den andra pratar med 

barnen om vad ska ske under dagen. Fanny hör att någon kommer in i hallen (se bilaga 1). 

Hon gå in i hallen för att se vem som har kommit. Det är Lina, Tina och Stina. Fanny går 

direkt till den nästliggande dörr där skohyllorna finns (se bild 1). Med ett stor leende utbrister 

hon “tjena mors! Jag ser en rosa tjej!”.  Flickorna skrattar lite till svar. Denna “rosa tjej” är 

Stina. Mia går närmare och signalerar att hon vill krama barnen med kroppen. Stina vill inte 

kramas, hon går därifrån och till sin hylla istället. Lina och Tina kramas med Fanny och går 

sedan till sina hyllor medan Fanny står kvar och pratar med flickornas mamma en lång stund. 

Barnet har tagit av sina ytterkläder och går sedan in på avdelningen utan Fanny. 

 

I detta utdrag tolkar jag det märkligt att Stina inte ville krama Fanny, trots att tidigare 

registrerade bemötanden med Mia har visat att Stina uppskattade kramar. Här kan man se att 

flickorna inte fick mycket utrymme att bestämma hur de ville bli bemötta av Fanny själva. 

Stina hittade dock sin väg att undvika en kram. Jag tolkar detta som att det är någonting 

personligt som skett mellan Stina och Fanny. Jag drar denna slutsats eftersom att Stina inte 

hade varit emot kramar förut och då tillsammans med en annan pedagog. Fannys kroppsliga 

bemötande lägger stor vikt på flickans kläder. Hon uppmärksammade de rosa kläderna, trots 

att detta inte är introducerat av barnen själva. Två gånger underströk pedagogen att flickorna 

hade rosa kläder på sig. Jag tolkar detta som att Fanny ser denna rosa färg som en feminin 

färg. Fanny stod kvar lång tid och pratade med mamman till flickorna, medan flickorna tog 

av sig sina ytterkläder själva (även Lina som är 1 år) och gick in på avdelningen. Detta anser 

jag som att Fanny tänker att flickorna kan sköta sig själva och är inte i behov av pedagogens 

hjälp. Att de kan vara självständiga eller hjälpa varandra om det så skulle behövas. 

  

De flesta bemötanden med kroppslig närheten var mellan en pedagog och flicka, men jag 

vill lyfta fram ett bemötande med kroppslig närheten där en pojke fick närhet av pedagogen 

Linda: 

 

Pedagog Linda och Ahmed (2 år)  

  

                     Linda är inne på avdelningen. 
                     Ahmed kommer in. 
                     Linda: Hej! Ska vi gå och kolla på en traktor? 
                     Ahmed: Mhm 
                     De gå till traktorn. 

 

Linda och några andra pedagoger sitter vid bordet inne på avdelningen (se bilaga 1). Barnen 

leker i närheten, några sitter och ritar, en pedagog sitter på soffan och läser en bok med en 
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flicka i sitt knä. Linda hör att förskolans dörr öppnas. Hon reser sig upp för att se vem det är 

som kommer. Det är Ahmed och hans mamma. Ahmed har redan tagit av sig sina skor och 

ytterkläder i hallen, då Linda går direkt fram till honom. Linda säger “hej” och erbjuder 

honom att gå och titta på en leksakstraktor. Medan Linda säger detta klappar hon honom på 

hans axel. Han ler och mumlar “mhm” som godkännande till Lindas erbjudande om traktorn. 

Ahmed tittar glatt på mamma, vinkar till henne och följer sedan Linda till traktorn. 

Vårdnadshavaren går sen ut via entrén. 

 

Till skillnad från andra bemötanden av pojkar, gick Linda direkt fram Ahmed utan att visa 

någon annan aktivitet med kroppen först. Jag tolkar detta som att hon visade intresse för 

Ahmed. Som jag har förstått det så har Ahmed haft det svårt vid lämning förut, därför vill 

Linda locka honom direkt med en traktor som han hade visat intressen för. Detta tolkar jag 

som att pedagogen kände till barnets behov. Linda klappade Ahmed på hans axel. Denna 

handling återkommer inte i andra situationer och därför tycker jag att det var intressant att 

analysera. Om “röra på axel” har någonting med genus att göra är svårt att säga i min 

delstudie, därför att händelsen inte återkommer. Men jag har sedan tidigare, utanför mina 

observationer, uppmärksammat att klappande på axlar innebar ett typiskt bemötande av 

pojkar med pedagogernas kroppsliga handlingar. Denna händelse ser jag som ett mellanting 

mellan ett bemötande med kroppslig närhet och bemötande med kroppsligt avstånd. 

Pedagogen var nära Ahmed, men genom att pedagogen tog på pojkens axel instruerades 

avstånd ändå. 

  

I analysen av dessa situationerna kan man tydligt se att pedagoger går och möter flickor med 

närhet. Pedagogen gick fram till flickorna och det kroppsliga bemötandet sker vid flickornas 

hyllor. Butlers begrepp den könade kroppen upplevs relevant för detta bemötande med 

kroppslig närhet. Butler menar att människor iscensätter sina kroppsliga uttryck för att göra 

sig tillhörig till någon av de bestämda könen (Lykke, 2009, s. 66). Måste flickor kramas för 

att de är flickor?  Pedagogen antar att flickor kramas och att fysisk närhet kan uppfattas vara 

en norm i detta sammanhang. Om barnen dagligen ser att flickor får denna kroppsliga närhet 

och kramar av pedagoger och att pojkar får kroppsligt avstånd istället, lär sig barnen detta 

mönster. Barnen lär sig alltså hur deras kön bör agera. Ambjörnsson skriver att flickor skapar 

genus genom sina rörelser och att röra sig kvinnlig (2003, s. 182). 

  

Butler menar att i den heterosexuella matrisen ingår föreställningar och normer om hur en 

kvinna eller man ska bete sig (Ambjörnsson, 2003, s. 15–16). Analysen visade att detta var 

ett populärt bemötande mot flickor. Är det pedagogen som har tagit för givet att om man är 

flicka då vill man ha kroppslig närhet? Samtidigt som att pojkar vill få välja om de vill ha 

denna närhet eller inte? Normer förstärks genom att pedagogen bemöter pojkar och flickor 

på olika sätt och detta skapar även statusroller och exkludering bland de som deltar 

(Ambjörnsson, 2003, s. 15–16). Flickor erbjöds denna typ av bemötande mycket oftare än 

pojkar och på så sätt handlade pedagoger innanför normer, som barn introducerades till. För 

att passa in iscensätter barn kön enligt kulturella föreställningar om ett bestämt 

rörelsemönster som tillhör det manliga eller kvinnliga könet, enligt Ambjörnsson (2003, s. 

15–16). Direkt kroppslig närhet från pedagogerna fick elva flickor och bara tre pojkar i deras 
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bemötanden på förskola 1. När pedagoger bemötte flickor med kroppslig närhet mer än 

pojkar, tolkar jag detta med hjälp av den heterosexuella matrisen. Att i vårt samhälle finns 

det en norm som säger att flickor vill ha denna närgångna uppmärksamhet och att pedagogen 

ska behandla flickor och pojkar olika i bemötandet. 

  

I analysen har jag noterat att pedagogerna tillät flickorna att vara mer självständiga, detta har 

Månsson skrivit i sina studier som visade att flickor förväntas att klara sig själva mer än 

pojkar. Enligt Månsson uppmuntrar pedagoger flickor mer att klä på och av sig själva (1996, 

s. 77).  Detta framgick även i mina studier. I utdraget med pedagogen Fanny och de tre 

flickorna ovan, hjälpte Fanny inte flickorna att klä av sig, utan hon stod och pratade med 

mamma istället. Först bemötte hon barnen med kroppslig närhet och sedan med en kram. 

För att därefter låta flickorna klara avklädningen själva. 

7.1.3. Pedagogens kroppsliga bemötande med jämlikt samspel 

  

Mitt resultat och analys har redan berört ett exempel där pedagogen satte sig på huk framför 

ett barn, med jag koncentrerade mig då på det kroppsliga avståndet (se exemplet med 

pedagogen Mia och Linus ovanför). Nu vill jag analysera detta fenomen närmare, där 

pedagoger valde att sätta sig på huk inför barnet. Jag har registrerat ett till bemötande av 

pedagogen Mia, där hon sätter sig på huk framför en pojke. Ingen av pedagogerna hukade 

sig framför någon flicka ur min data. Johansson skriver att i bemötandet mot yngre barn 

visades det att en av de tre vanligaste bemötandetyper var att bemöta barn som jämlika 

samtalspartners (Johansson, 2003, s. 60). Det kan tolkas som att den hukande pedagogen gör 

samspelet mer jämlik. 

 

Pedagog Mia och Sergej (3 år) 

  

                          Sergej kommer in i hallen. 
                          Mia går till honom efter en liten stund. 
                          Mia: Godmorgon. 
                          Sergej: Godmorgon. 
                          Mia sätter sig på huk. 

  

Mia är tillsammans med en till pedagog inne på avdelningen. Hon hör att någon kommer in 

i hallen. Det är Sergej med sin pappa. Hon väntar en liten stund innan hon går in i hallen. 

Sedan går hon in i hallen. Sergej ser glad ut när han får syn på pedagogen Mia. Mia hälsar 

“godmorgon” till honom. Han säger “godmorgon” tillbaka och går fram till sin hylla. Mia 

möter honom i närheten av hans hylla och sätter sig på huk framför honom. De delar en långt 

ögonkontakt. Sedan ta Sergej Mia i handen och går in på avdelningen. 

  

Jag tolkar utdraget ovan som ett bemötande med kroppsligt avstånd, men jag vill lägga fokus 

på att Mia satte sig på huk igen. Mias handlingar gjorde så att hon och Sergej (även Linus i 

utdraget ovanför) befann sig på samma nivå i mötet. Hon kollade inte på barnen uppifrån 

och valde att hukade sig istället, så att deras ögon befann sig samma nivå. Jag tolkar detta 
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som att pedagogen visade för barnet att det finns jämlikhet mellan dem. Även ögonkontakten 

är värt att nämna. Jag tolkar detta som att pedagogen med hjälp av sin ögonkontakt, visade 

barnet uppmärksamhet och öppenhet mot vad barnet väljer att göra härnäst. I utdraget med 

Mia och Sergej tolkar jag att handlingarna huk och ögonkontakt att pedagogen placerade sig 

på barnets nivå.  Tillsammans med sin ögonkontakt uppmuntrades barnet att själv få välja 

vad som ska hända i bemötandet. På detta sätt visade Mia att hon var öppet för Sergejs val 

av handlingar.   

  

Jag ser liknelser med Månssons studier. Hon skriver att ögonkontakt och blickar är viktiga i 

relationsbygget mellan pedagog och barn (1996, s. 74). Som i det första utdraget, där Mia 

hukade sig framför Linus som valde att visa upp sina motorcyklar. I det andra utdraget med 

Mia och Sergej valde pojken att ta pedagogen i handen och leda pedagogen in på 

avdelningen. Att sätta sig på huk framför pojkar i återkommande situationer kan tolkas som 

en norm om hur pedagoger bemöter pojkarna på förskola 1. Pedagogen förhåller sig till en 

diskurs, där hon visar att pojkarna får mer jämlikt kroppsligt bemötande än flickor. Foucault 

skriver att institutioner innehåller olika diskurser som skapar olika typer av normaliseringar 

(1993, s. 13). Pojkar fick inte kramar, utan de fick istället fler jämlika bemötanden. Där 

pedagogen satte sig på barnens nivå för att utföra det kroppsliga bemötandet. Pojkarna fick 

valmöjligheten att själva välja vad som ska hända i bemötandet. Detta jämlika bemötande 

erbjöds inte till någon flicka på förskola 1.  

7.1.4. Sammanfattning: Pedagogens kroppsliga bemötande av barn på 
förskola 1. 

  

Mitt resultat visade att pojkarna fick mer avstånd i bemötandet av pedagogerna och flickorna 

fick istället bemötanden med kroppslig närhet. Pedagogerna valde att huka sig framför 

pojkar och bemöta pojkar på en mer jämlik nivå. Detta framgick inte i bemötandet med 

flickor. De fick kramar istället. Ingen av pojkarna fick en kram ur min data och ingen 

pedagog hukade sig framför någon av flickorna. Även vinkningar är något som visade sig 

bara i pedagogens bemötande med pojkar. Vinkningar används av pedagogerna som en 

första handling i kroppsligt bemötande på avstånd. Då fick barnen tid att välja hur 

bemötandet ska gå till och när pedagogen ska komma fram till dem. Pojkarna fick välja om 

de ville kramas eller springa mot pedagogen. Fast ingen av pojkarna använde detta val. De 

valde att vara kvar i hallen och ta av sig sina kläder i lugn och ro. För att sen gå in på 

avdelningen. 

  

Den viktigaste tendensen som kom fram i mitt resultat var att pojkar fick mer 

handlingsalternativ i bemötandet av pedagogerna, än vad flickor fick. Pojkarna erbjöds tid 

att få bestämma själva genom att pedagogen styrde pojkar mindre genom att hålla avstånd. 

Flickorna fick bemötanden med kroppslig närhet som inte gav mycket plats och tid att välja 

hur bemötandet skulle gå till, eftersom pedagogen styrde mötet mot kramar och beröring. 
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7.2. Förskola 2: Pedagogens språkliga bemötande ur ett 
genusperspektiv av Matilda Thorén. 

  

Resultatet från min delstudie visade att pedagogens språkliga bemötande såg olika ut när det 

erbjöds till flickor eller pojkar. Det framgår att pedagogens språkliga handlingar erbjöd olika 

handlingsutrymmen till pojkar och flickor. Då pedagogens handlingar lät pojkar och flickor 

få påverka bemötandets form och innehåll på olika sätt. 

  

Pojkar erbjöds språkliga bemötanden där pedagoger samtalade om barnets välmående vid 

åtta tillfällen och flickor erbjöds detta möte endast två gånger. Den formen av bemötande 

som flickor erbjöds mest av innebar samtal kring kläder och disciplin. Flickor fick 

berömmande möten som behandlar flickornas kläder hela åtta gånger, detta erbjöds till 

pojkar endast en gång. Vidare fick flickorna bemötanden med disciplinerande inslag vid 

tretton tillfällen och pojkarna erbjöds liknande bemötande två gånger på förskolan. 

Ytterligare resultat visade att pedagogen använder sig av sitt röstläge för att förstärka sitt 

handlande i bemötandet. Pojkarna dominerade i de bemötanden som genomfördes med ett 

neutralt röstläge medan i flickornas bemötanden erbjöd pedagogen både ett positivt och 

negativt röstläge. 

  

Jag har därefter delat in resultatet i tre övergripande teman, som representerar ett svar på hur 

de vanligaste språkliga bemötanden ser ur i förskolan: bemötanden som är öppna, 

bemötanden som är stängda och pedagogens röstläge och hur den används. Detta för att 

pojkarna erbjöds bemötanden och språkliga handlingar som främjade deras 

handlingsutrymme och jag valde att kalla dessa för öppna bemötanden. Dessa bemötanden 

kännetecknades av att pojkarna tilläts att handla fritt och erbjöds inflytande över mötets 

innehåll från pedagogerna. De bemötanden som flickor erbjöds vid flest tillfällen, innebar 

att flickorna fick ett litet handlingsutrymme i mötet med pedagogen, då pedagogen styrde 

mötet mot kläder eller disciplin. Dessa bemötanden valde jag att kalla stängda bemötanden. 

Det stängda bemötandet innebar att pedagogens språkliga handlingar inte möjliggjorde för 

flickors handlingsutrymme att få ta lika stor plats. 

 

Karaktärerna nedan har tilldelats fiktiva namn. 

7.2.1. Öppna bemötanden 

  

Barnens välmående är en stor del av verksamhetens uppdrag. Men beroende på kön gav 

pedagoger pojkar ett större utrymme att få berätta hur de mår, än vad flickor fick. 

Pedagogerna som erbjöd öppna bemötanden använde sig av hallen på ett annat sätt än när 

det stängda bemötanden utfördes. I utdraget nedan valde pedagogen att språkligt 

uppmärksamma pojkens välmående. 

  

Bemötande av pedagogen Karin 
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Karin: Hej Olle! 
Karin:  Jaha, hur är det med dig då? 
Olle: Bra! 
Karin: Jaha…vad bra! 

  

Karin befinner sig inne i rummet bredvid hallen (se bilaga 3). Olle kommer in i hallen och 

pedagogen ser detta genom dörren mellan rummen. Karin går ut i hallen och ställer sig 

framför Olle. Olle tar av sig jackan. Karin tar ögonkontakt med Olle och frågar hur han mår. 

Olle sätter sig på bänken som finns mitt i hallen (se bilaga 3). Karin står rakt framför Olle i 

väntan på svar. Olle svarar och pedagogen bekräftar samtalet.  Karin vänder sig sen mot 

Olles vårdnadshavare för att även fråga henne om allt är bra. Olle sitter kvar på bänken och 

lyssnar på deras samtal. 

  

Jag tolkar detta utdrag att handla om ett öppet bemötande. Pedagogens språkliga bemötande 

tillät pojken att förhandla om både bemötandets innehåll och utformning. Pojken gavs 

utrymme att styra vad bemötandet skulle handla om och pedagogens språkliga handlingar 

öppnade upp för ett utrymme för pojkens gensvar. 

  

Pedagogens språkliga handlingar gav ett eget sorts bemötande med specifika effekter för det 

berörda barnet. Olle i utdraget ovan fick pedagogens uppmärksamhet och mötet handlade 

om Olles personliga välmående. När pedagogen ställde sig framför Olle och tog lång 

ögonkontakt, gav detta en viss mothandling hos Olle. I detta öppna bemötande fick pojken 

pedagogens uppmärksamhet, där pedagogen erbjöd och öppnade upp för ett jämlikt språkligt 

bemötande. Pojken agerade efter pedagogens erbjudande och satte sig då på en pall, för att 

ingå i samtal. Sedan fick Olle valmöjligheten att samtala om det som han tyckte var 

meningsfullt. Här kan man se hur pedagogen använder sig av hallen. Karin i utdraget ovan 

placerade sig nära pojken, mitt i hallen. Karin stannade där en längre tid, jämfört med när ett 

stängt bemötande genomfördes. 

  

Bemötande av pedagogen Stina 

  

Stina: Godmorgon Anton! 
(Stina går fram till Anton) 
Stina: Jaha hur mår du idag då? 

  

Pedagogen Stina står i dörren som leder till vidare avdelning (se bild 3). Anton går in genom 

entrén och fram till sin hylla. Anton börjar sen klä av sig jackan. Stina går då fram till Anton 

och hukar sig framför honom. Stina frågar därefter hur Anton mår tillsammans med en lång 

ögonkontakt mot Anton. Anton svarar inte, men ger ögonkontakt tillbaka som svar på Stinas 

fråga. Sedan ställer sig Stina upp och Anton går in till den vidare avdelningen. 

  

Jag tolkar utdraget ovan att handla om ytterligare ett öppet bemötande. Därför att Anton 

erbjöds ett språkligt bemötande av pedagogen Stina med närvaro, tillsammans med frågan 

om hur Anton mådde. Anton valde att inte svara och detta val accepterades av Stina, som 

nöjde sig med ögonkontakten som svar på hennes fråga. Stinas iscensättande genom sitt 
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språkliga bemötande ett stort handlingsutrymme till Anton, att själv få påverka bemötandets 

form och innehåll. Anton visade tydligt i utdraget ovan att han valde att inte prata utan 

nyttjade sin ögonkontakt som svar. 

  

Analysen visar att Olle och Anton erbjöds handlingsutrymmen från pedagogernas språkliga 

handlingar, att de själva fick styra över bemötandets innehåll. Detta kan liknas med vad 

Butler beskriver om begreppet interpellation. Butler menar att genom att vuxna språkligt 

yttrar sig mot barnet, så sker barns identitetsskapande utifrån dessa ordval och 

uppmuntringar (Lykke, 2009, s. 65). Olle gavs ett stort handlingsutrymme och inflytande 

över vad mötets innehåll skulle handla om. Anton valde att inte samtala och detta 

respekterades av pedagogen. Barnen fick även möjlighet till att dra fokus mot det som barnet 

ansåg som meningsfullt i pedagogens språkliga bemötande. 

  

Utdragen ovan kan även kopplas till begreppet performativa ord, eftersom att ett språkligt 

bemötande möjliggör vissa handlingar för barn att agera på (Lykke, 2009, s. 64). Det uttryck 

som pedagogen erbjöd Olle är frågan om hur han mår. Detta ord kan uppfattas vara 

performativt. Eftersom att pedagogen valde att samtala om barnets välmående och därefter 

valde att iscensätta närvaro inför både Olles och Antons gensvar. Detta bidrar på så sätt till 

att Olle satte sig på pallen för att samtala och tog emot pedagogens erbjudande om att få vara 

i centrum i bemötandet. Både Olle och Anton gavs därmed ytterligare handlingsutrymme 

över bemötandet, på grund av pedagogens språkliga handlingar. Även i Stinas språkliga 

bemötande, erbjöds detta performativa ord, som gjorde att Anton stannade upp och valde 

själv att svara på pedagogens fråga och denna gång med ögonkontakt. 

  

Då pojkarna i delstudien erbjöds detta bemötande fler gånger än vad flickor fick, kan detta 

kopplas till normer och begreppet diskurs, som pedagogerna har att förhålla sig till i 

förskolan. Diskursens normativa ordning syns ovan som att pojkar ska ges utrymme när 

pedagoger bemöter dem. Eftersom att inom en normerande diskurs återskapas synen på vad 

som anses vara ett rätt eller fel sätt att handla (Foucault, 1993, s. 7,13). Diskursens norm 

syns här genom att de flesta pojkarna på förskolan blev bemötta med frågor om barnens 

välmående. När pedagogerna valde att handla efter denna norm gavs pojkarna mer 

handlingsutrymmen, än vad flickorna fick. Pojkarna ovan blev erkända och bemötta med 

närvaro utefter pedagogernas språkliga handlanden. Olle svarade på pedagogens inbjudan 

och slog sig ner för att samtala, samtidigt som att Anton stannade upp och valde att utbyta 

ögonkontakt med pedagogen. Normen om välmående visades genom att pojkarna gavs ett 

större utrymme att få handla fritt av pedagogerna och alternativt kan detta även kan tolkas 

som att diskursen på förskolan visar sig på detta sätt. Genom att pedagogerna utförde dessa 

förväntningar på pojkarna med närvaro och välmående i bemötandet. 

7.2.2. Sammanfattning: Öppna bemötanden 

  

Pedagogens bemötande av pojkar innebar ett riktat fokus på pojkarnas välmående. Flickorna 

blev istället tilltalade med namn eller en hälsningsfras. Genom antalet öppna bemötanden 
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som erbjöds pojkar var dessa åtta stycken. Samtidigt erbjöd pedagogen samma typ av öppna 

bemötanden till två flickor på förskolan. Öppna bemötanden erbjöds till pojkar flest gånger 

och pedagogens handlingar gav pojkarna mer frihet att påverka hur bemötandet skulle går 

till och vad mötet ska handla om. Pedagogens språkliga iscensättande av detta skapade ett 

visst handlingsutrymme hos pojkarna, där pojkarna uttryckte personlighet. 

  

Trots att Olle i utdraget ovan yttrade korta ord i mötet med pedagogen Karin och Anton inga 

alls, så tolkar jag att pedagogen gav bemötandet längre tid, än i ett stängt bemötande. På så 

sätt kan delstudien visa på att pojkar erbjöds fler språkliga bemötanden som innehöll 

interpellation. Där interpellationen möjliggjorde vägen för pojkars identitetsskapande att få 

ta plats. Vidare innebar pedagogens språkliga bemötande av pojkar performativa uttryck som 

bidrog till att pojkarna stannar upp och samtalar mer i mötet. Olles och Antons 

identitetsskapande erbjöds en stor plats genom pedagogernas språkliga handlingar och 

pedagogens öppna bemötanden gav en viss typ av interpellation som erbjudande för pojkarna 

att handla efter. 

7.2.3. Stängda bemötanden 

  

Pedagogens erbjudanden av stängda bemötanden gavs till flickor flest gånger i förskolan. 

Pedagogens föreställningar om flickors kläder och accessoarer styrde en stor del av språket 

i det stängda bemötandet. Pedagogens språkliga handlingar i mötet kring kläder ingav oftast 

kommentarer och beröm över flickornas utseende, tillsammans med ett ljust röstläge. I 

utdraget nedan valde pedagogen att språkligt uppmärksamma och kommentera flickans 

kläder. 

  

Bemötande av pedagogen Karin 

 

Karin:  Hej! 
Karin: Men åh med tofsar och allt. 
Amarachi: Ja- 
Karin: Jadå det har Amarachi idag minsann! 

  

Amarachi kliver in i hall nummer 2 (se bilaga 2). Amarachi går fram till sin hylla och börjar 

klä av sig sin jacka. Karin reser sig upp från sin pall, som är placerad vid hörnet mot dörren 

som leder till den vidare avdelningen (se bilaga 2). Karin går fram till Amarachi och sträcker 

fram sina händer mot barnets huvud och kommenterar hennes flätor, sedan rör Karin på 

Amarachis flätor. Amarachi fryser sig och står stilla vid pedagogens beröring. Barnet ler och 

när Karin slutar ta på hennes flätor, tar även Amarachi sina händer på huvudet en stund. 

Barnet går sedan och leker med ett annat barn som står en bit bort i hallen. Karin går tillbaka 

in i avdelningens vidare rum. 

  

Jag tolkar utdragen ovan, att pedagogens språkliga handling gav ett stängt bemötande. Då 

pedagogen själv valde innehåll och hur bemötandet skulle gå till, till skillnad från pojkarnas 

öppna bemötanden. Pedagogens språkliga handling gav ett litet handlingsutrymme för 
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Amarachi och Amarachi hindrades från att själv kunna välja vad bemötandet skulle handla 

om. Pedagogen agerade på sina förväntningar om flickan och tillät dessa att styra 

bemötandets form och innehåll. I utdraget ovan agerade pedagogen på sin rätt till att 

bestämma vad bemötandet skulle handlar om och fullföljer detta individuella beslut i mötet 

med Amarachi. Pedagogen använde hallen på ett annorlunda sätt än när ett stängt bemötande 

utfördes. Karin stod placerad vid hallens entré (se bild 2), men stannade där en betydligt 

kortare tid än när Karin utförde ett öppet bemötande. 

  

Bemötande av pedagogen Stina 

 

Stina: Hej Lotta! Men du vad fin den här var! 
Lotta: ja 
Stina:  vad är det på den här? 
Lotta:  katter! 
Stina:  men du vad fin den här är! 

 

Stina står inne i avdelningens lekrum. Genom hallen nummer 2 (se bilaga 3) springer Lotta 

in genom avdelningens matrum och fram till lekrummet. Lotta ställer sig och tittar in i 

lekrummet från dörröppningen. Stina går fram till Lotta och böjer sig ner över henne och 

pekar på Lottas tröja. Lotta ser ner på sin tröja och vad pedagogen pekar på. Pedagogen 

uppmärksammar tröjan ytterligare genom att fråga vad det är på den. Efter bemötandet går 

Lotta vidare in i rummet och börjar leka med de övriga barnen. Stina ställer sig i dörren och 

ser på Lotta när hon går iväg. 

  

Jag tolkar även detta bemötande som ett stängt bemötande. Därför att Stina bestämde vad 

bemötandet skulle uppmärksamma genom sina språkliga handlingar mot Lotta i mötet. Min 

tolkning är att Stinas språkliga bemötande ligger i linje med diskursens föreställningar och 

att pedagogen iscensatte dessa på Lotta och i detta fall över flickans utseende. Detta innebar 

att Lottas handlingsutrymme i det språkliga bemötandet kan tolkas vara begränsat. Därför 

att Lotta erbjöds ett språkligt bemötande som var format av Stinas egna preferenser. Min 

tolkning av hur hallen inte användes och att Stina befann sig i avdelningens inre rum var 

baserat på att hall nummer 2 uppfattades som en transporthall (se bilaga 3.).  Detta stängda 

möte genomfördes ändå kortfattat och snabbt, till skillnad från pojkarnas öppna bemötanden. 

  

Analysen visar på att pedagogens stängda bemötanden kan kopplas till begreppet 

performativitet i sin interaktion med flickorna. Butler menar att ett performativt ord påverkar 

mottagarens handlingsutrymme (Lykke, 2009, s. 64). Detta visas tydligt när pedagogen 

Karin uppmärksammade Amarachi på hennes flätor och då Amarachi själv tog på sina flätor 

som en effekt av pedagogens språkliga bemötande. Ytterligare konsekvenser syntes när 

pedagogen Stina nyttjade sina performativa ord i mötet med Lotta. Stina valde att 

uppmärksamma Lottas tröja i det språkliga bemötandet och Lotta agerade utifrån det 

handlingsutrymme som erbjöds. Lotta fokuserade på sin tröja och pekade senare på de katter 

hon hade på magen inför Karin. När pedagogen Karin erbjöd ett språkligt bemötande som 

inbjöd flickan till att handla på ett förväntat sätt, kan detta betyda att flickan erbjöds ett stängt 

bemötande och därmed begränsades flickans handlingsutrymme ytterligare. 
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Orsaken till att dessa performativa uttryck visas i bemötandet av både pedagogen Karin och 

Stina kan analyseras utifrån Butlers begrepp om den heterosexuella matrisen. Butler menar 

att tillsammans med en syn på de biologiska könen tillkommer även normer om hur pojkar 

och flickor ska uppföra sig och intressera sig för (Ambjörnsson, 2003, 15–16). Både 

pedagogen Lotta och Karin agerade utifrån denna heterosexuella matrisen och dess normer 

i sina språkliga bemötanden mot flickorna. Därför att pedagogernas samtal med flickorna 

berörde kläder och accessoarer, som kan uppfattas vara ett intresse för flickor utifrån 

pedagogernas handlande och normer. Hur en pedagogs antaganden om en flickas preferenser 

och intressen kan se ut, tyder ytterligare på hur ett språkligt bemötande kan begränsa flickors 

handlingsutrymme. Utdragen ovan visade på stängda bemötanden som styrdes av normer 

om yta. Den heterosexuella matrisen kan bidra till att förstå det stängda bemötandet, att 

pedagoger styrde flera bemötanden genom berömmande ord mot flickors kläder och 

accessoarer. 

  

Det stängda bemötandet innefattade även det disciplinerande mötet som erbjöds till flickor. 

Där flickor fick fler tillsägelser av pedagogerna i hallen, än vad pojkarna fick. I utdraget 

nedan erbjöd pedagogen ett disciplinerande bemötande till en flicka. Pedagogen bemötte 

flickan både med språklig- och kroppslig interaktion men på pedagogens egna villkor. 

Flickan i utdraget nedan var upprörd och hur pedagogen väljer att bemöta henne gav 

konsekvenser för flickans handlingsutrymme. 

  

Bemötande av Charlotta 

 

Charlotta – Hej! Nej är du arg? 
(Flickan gråter). 
Charlotta –Varför är du arg, nej men du det behöver du inte vara! 

  

Flickan kommer in via entrén med sin vårdnadshavare. Vårdnadshavaren ställer ner flickan 

på golvet och flickan blir ledsen. Charlotta kommer in i hallen och står i dörren, som leder 

till vidare avdelning (se bilaga 3) och ser detta. Vårdnadshavaren går ut genom entrén och 

Charlotta går fram till flickan för att hälsa och bär sedan upp henne i famnen. Pedagogen 

pratar en kort stund med flickan och frågar om hon är arg. Flickan fortsätter att gråta utan att 

ge något svar. Sedan säger pedagogen att det behöver hon inte vara. Flickan tystnar en aning. 

Charlotta går sen för att byta flickans blöja i rummet bredvid entrén. 

  

Jag tolkar även de disciplinerade bemötandet, som erbjuds till flest flickor, att vara ett stängt 

bemötande. Då pedagogen från utdraget ovan ställde en fråga till flickan men inget utrymme 

gavs för barnet att få svara. När pedagogen uppmuntrade flickan till att sluta vara ledsen, 

förstärktes det stängda bemötandet ytterligare, genom att flickans valmöjlighet till att känna 

sig ledsen fråntogs henne. På det sätt som pedagogen uttrycker sig gavs flickan ingen 

möjlighet att svara, även fast pedagogen ställde frågor till flickan.  Charlottas språkliga 

handlingar tillät heller inget utrymme för tröst och närvaro, utan snarare en uppmaning till 
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att flickan bör sluta gråta. Jag tolkar att pedagogens språkliga handlingar i situationen ovan 

begränsade flickans handlingsutrymme och därmed är detta ett ytterligare stängt bemötande. 

  

Bemötande av Viktoria 

 

Viktoria: Mia! Mia? 
(Barnet springer till mattan i hallen) 
Viktoria: Mia! Nej kom hit! Här! 

  

Viktoria sitter i rummet innanför hallen, som leder in till vidare avdelning (se bilaga 2). Mia 

kommer in genom hallens entrédörr och vårdnadshavaren tar av Mia sin jacka. Viktoria ser 

genom dörren att Mia har kommit och ropar efter henne att komma in till bordet. Mia 

springer till mattan i hallen (se bilaga 2) och ställer sig där. Vårdnadshavaren går ut genom 

entrén igen. Efter att Viktoria har ropat på Mia en stund går Mia in i rummet och sätter sig 

vid bordet, där Viktoria sitter.   

  

Jag tolkar att det bemötande som Viktoria erbjöd Mia var disciplinerande och även med 

stängd natur. Eftersom att Mia fick order av pedagogen när hon kom in i hallen. Pedagogens 

språkliga bemötande erbjöd inte Mia någon närvaro eller frågor om flickans välmående, utan 

Viktoria ville att Mia skulle lyssna på vad hon har beordrat henne att göra. Från den stunden 

att Viktoria ropade efter Mia tog det en stund tills pedagogen valde att ropa igen. Viktoria 

betonade vid nästa språkliga uttryck en order om att Mia skulle komma in i den vidare 

avdelningen. Under denna tid reste sig inte Viktoria upp för att bemöta Mia, utan pedagogen 

förväntade sig att Mia skulle agera efter dessa instruktioner. Mias handlingsutrymme över 

hur bemötandets innehåll och utformning var näst intill obefintlig och kan antas styras mer 

av disciplin.   

  

Analysen beskriver att pedagogernas ord i utdragen ovan kan kopplas till begreppet 

performativitet. Det performativa uttrycket banar väg för hur mottagaren kan handla (Lykke, 

2009, s. 64). Genom att pedagogerna erbjöd flickor mer disciplin i sina språkliga 

bemötanden, bestämdes även flickornas handlingsutrymme därefter.  De performativa 

uttryck som pedagogen valde att använda stängde bemötandets utrymme. Flickan som grät 

dämpade sitt gråtande efter att Charlottas språkliga handling uppmanade henne att hon inte 

behöver vara ledsen. Även Viktorias språkliga uttryck försåg Mia med endast få 

valmöjligheter till att handla, att lyda och gå in till pedagogen eller göra motstånd. Därmed 

var även flickors handlingsutrymme begränsat i det stängda bemötandet.  

 

Svaret på varför flickorna i delstudien dominerade i att erbjudas det disciplinerande 

bemötandet kan analyseras utifrån Butlers begrepp den heterosexuella matrisen. Den 

heterosexuella matrisen innebär en persons uppfattning om det biologiska könet, sammansatt 

med tillhörande förväntningar på hur könet ska uppföra sig och tala (Lykke, 2009, s. 15–16). 

Precis som utdragen längre upp i avsnittet, där flickor bemöts med pedagoger som antog att 

samtal om kläder var relevant, var istället det disciplinerande bemötandet byggt på 

föreställningar om hur en flicka ska bete sig. Charlottas föreställningar på den flicka som 
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gick in i hallen gråtandes, var att flickans känslor går över och att flickan inte var i behov av 

utrymme för sina känslor. Även i Viktorias bemötande av Mia, handlade Viktoria språkligt 

efter hennes föreställningar om flickors ordning i förskolan. Viktoria erbjöd Mia ett 

disciplinerande bemötande där Mia fick tillsägelser att uppträda korrekt. Viktoria uttryckte 

flera språkliga instruktioner till Mia i mötet och Mia visade till en början motstånd, men 

lydde efter ett tag. Pedagogens återkommande möte med disciplin kan grunda sig på 

pedagogernas förväntningar på flickorna som duktiga och ordningsamma. Detta utgör att 

fler flickor fick mindre handlingsutrymme i det stängda bemötandet. 

  

Utdragen ovan visar även på hur den normerande diskursen fungerar i förskolan, som 

pedagogerna handlade efter. Diskursens ordning innehåller det som anses vara attraktivt och 

individer kan tillrättavisas om de inte uppvisar en anpassning till vad diskursen värdesätter 

(Foucault, 1993, s. 7,13,26).  Charlotta uppmärksammade flickans gråt men uppmanade 

henne istället att vara en duktig flicka som inte gråter. Charlotta hade genom detta makten 

att definiera den gråtande flickan, från utdraget ovan. Även Viktoria uppmanade flickan Mia 

att sluta springa i hallen och att sköta sig, men Mias enda handlingsutrymme, som pedagogen 

erbjöd, var att lyda dessa order. Dessa handlingar ingav ett stängt bemötande för både Mia 

och den gråtande flickan. 

7.2.4. Sammanfattning: Stängda bemötanden 

  

Sex flickor erbjöds bemötanden som handlade om kläder och endast ett liknande möte 

erbjöds till en pojke på förskola 1. Flickor dominerade i ytterligare en form av språkligt 

bemötande, det disciplinerande bemötandet. Detta erbjöds till flickor tretton gånger. I 

kontrast till de två disciplinerande bemötanden som gavs till pojkarna. Flickor följdes av 

både bedömningar över yta och disciplin i pedagogens språkliga bemötande på förskolan. 

  

I det stängda bemötandet styrde pedagogens iscensättande av normens förväntningar och 

föreställningar på flickor och detta formade vad det språkliga bemötandet erbjöd till 

flickorna. Genom att pedagogens språkliga handlingar i det disciplinerande eller ytliga 

bemötandet erbjöds till flickor, fick flickor ett mindre handlingsutrymme att påverka mötets 

form och innehåll, än vad pojkar erbjöds. Pedagogernas genusgörande kan antas iscensättas 

genom beröm och disciplin på flickor, tillsammans med ett ljust eller negativt röstläge. Det 

stängda bemötandet genomfördes även på en kortare tid än det öppna bemötandet, eftersom 

att pedagogerna samtalade kortfattat med flickorna för att sedan gå vidare. Det stängda 

bemötandet genomfördes med performativa uttryck och agerade efter pedagogens normativa 

föreställningar om flickor.  

7.2.5. Hur pedagoger använder sitt röstläge i det språkliga bemötandet 

  

Pedagogens språk var en stor del av bemötandet av barnen i hallen och röstlägen kan även 

avslöja vart en pedagogs förväntningar ligger. Underliggande värderingar och missnöjen kan 

förstärkas i pedagogens språkliga bemötanden genom pedagogens röstläge. Resultatet visade 
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på tre återkommande röstlägen som pedagogerna använde sig av i sina språkliga 

bemötanden. Denna indelning grundar sig på att neutrala och positiva röstlägen erbjöds till 

flest pojkar, när välmående stod i fokus för mötet. Vidare innebar pedagogens ljusa röstläge 

att användas i samband med berömmande ord om kläder i mötet med flickor. Flickor 

dominerade även i att få disciplinerande ord, tillsammans med pedagogens ljusa eller 

negativa röstläge. Hur pedagogens språkliga bemötanden förstärks av röstlägen kan redogöra 

ytterligare för genusgörandet i förskolan. 

 

  
Bild 4. Fördelning av pedagogens röstläge till pojkar och flickor. 

  

Av de barn som blev bemötta med pedagogens ljusa röststämma var majoriteten flickor. De 

totala antalet bemötanden med ljusa toner i pedagogens språkande var 24, där 18 av dessa 

riktades till flickor och sex stycken riktades till pojkar. Flickor som följdes av 

disciplinerande ord på förskolan bemöttes samtidigt med fler negativa röstlägen än vad 

pojkarna gjorde. Pojkarnas bemötande med negativa röstlägen, var näst intill obefintlig i 

jämförelse med pedagogens negativa röstlägen till flickor. Det bemötande som pojkar 

dominerade i var när pedagogerna använde sig av ett ljust och neutralt röstläge. 

  

Min tolkning är att röstlägen förstärker pedagogens handlingar i bemötandet med pojkar och 

flickor på olika sätt. Eftersom att pojkars bemötande bestod mest av frågor om deras 

välmående och att detta utfördes detta med ett neutralt och lugnt röstläge. Ett positivt röstläge 

var överrepresenterad i pedagogens bemötande av flickor på förskolan. Detta kan ligga i linje 

med att flickor erbjöds beröm från pedagogerna och att mötet handlade om flickors utseende. 

Även flickors stora antal av disciplinerande bemötanden svarade för att flickorna även 

introducerades till fler negativa röstlägen än vad pojkarna gjorde på förskolan. Min tolkning 

av detta är att pedagogen genom sitt språk och handling återskapade genus vid varje 

bemötande, även med sitt röstläge. 

  

Röstlägen uppfattades fungera i linje med begreppet performativa ord i förskolan. Då 

performativa ord styr barns handlingsutrymme till beteenden som pedagogerna har begränsat 
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(Lykke, 2009, s. 64). På så sätt uppfattas pedagogens användning av språket som 

performativt och när pojkar erbjöds frågor om välmående tillsammans med ett neutralt 

röstläge från pedagogen, resulterade detta med ett lugnt samtal där pojkarna stannade upp 

eller satte sig ner. Samtidigt som när flickorna fick disciplinerande ord med negativa 

röstlägen av pedagogerna erbjöd dessa ord vissa handlingar: att lyda eller göra motstånd. 

Pedagogens språkliga bemötande erbjöd även flickorna en stor del beröm för flickornas 

kläder, tillsammans med ett ljust röstläge. Detta gav flickorna ett litet handlingsutrymme 

som innebar att flickorna tackade till svar i interaktionen eller visa upp de kläder som har 

fått erkännande på. 

  

Utifrån detta kan pedagogernas röstlägen genom det språkliga bemötandet betyda att 

genusgörande sker och lärs ut vidare till barnen. Detta görs genom att pedagogerna valde att 

visa och normera ljusa, neutrala eller negativa röstlägen till barnen, beroende på barnets kön. 

  

Genom att se hur pedagogernas röstlägen skiljde sig åt beroende på bemötandet med pojkar 

eller flickor, kan detta tyda på att begreppet diskurs var etablerad i förskola 1. Då diskursen 

innebär hur det i förskolan anses vara bra eller dåligt, blir till en normerande ordning 

(Foucault, 1993, s. 6–7, 13). Genom att pedagogerna uppvisade det som anses vara av högt 

värde med ett ljust röstläge, bekräftades flickor mer återkommande i mötet om kläder och 

yta. Det som pedagogerna visade vid bemötandet med disciplin med hjälp av ett negativt 

röstläge, var ytterligare ett sätt att genomföra institutionens ordning. På förskolan syntes 

diskursens normer att beröra flickors lydnad och ett gott uppförande. Eftersom att en diskurs 

även kan bestraffa de barn som inte anammar ordningen. Tillsägelser av olika slag visade 

pedagogerna genom att de brukade ett negativt röstläge mot flickorna mer. Pojkarna 

bestraffades inte i samma mån som flickorna gjorde med dessa negativa röstlägen. Detta kan 

tänkas bero på att pojkarna fullföljer den normerande ordningen som existerade på förskolan 

och belönades med en närvarande pedagog och ett större handlingsutrymme.  

 

 

8. Diskussion 

  

När vi sammanställde det totala materialet och ställde dessa mot varandra i en diskussion, 

såg vi likheter mellan förskola 1 och 2, som presenteras nedan. 

  

Resultatet från båda delstudierna ligger i samma linje som den forskning som Eidevald och 

Lenz Taguchi ha genomfört, om arbetet med genuspedagogik i förskolan och hur den 

genomförs (2011, s. 23). Vårt resultat talar för att pedagogerna från både förskola 1 och 2 

inte arbetade efter en genuspedagogik med medvetenhet om stereotyper. Denna slutsats drar 

vi eftersom vår data visade endast fem neutrala genomförda kroppsliga och språkliga 

bemötanden. I jämförelse var studiens totala antal registrerade bemötanden 67 stycken. 
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Ur delstudien som omfattade förskola 2 och som studerade pedagogens språkliga 

bemötanden, visades det på tre återkommande normerande inslag, som kan kopplas till 

begreppet diskurs. Då pedagogerna bemötte flickor språkligt genom beröm om kläder och 

disciplin flest gånger. De bemötande som pojkar erbjöds flest gånger var frågan om hur 

pojkarna mådde. Dessa återkommande inslag ur pedagogens språkliga bemötande på 

förskola 2, kan tyckas vara en del av normer och diskurser som är etablerade på förskolan.  

 

Utifrån pedagogens kroppsliga bemötanden, på förskola 1, visades diskurser genom att det 

var pedagogen som bestämde vem som ska få flest valmöjligheter i mötet. Då kramar gavs 

till flickor och vinkande utfördes på avstånd till pojkar, visade detta att dessa handlingar 

återkommer många gånger som en oskriven norm. Data visade att pedagogen valde att 

bemöta flickor med kroppslig närhet mycket mer än pojkar och att pojkar fick istället avstånd 

i mötet. Båda delstudiernas data ligger i linje med Eidevalds forskning om hur pedagoger 

tenderar att handla olika mot pojkar och flickor och menar att detta har med diskurser att 

göra (2011, s. 79). Eidevald menar att beroende på vad pedagogen uppfattar som värdefullt, 

kommer pojkar och flickor att få erfara detta (2011, s. 79–80). Studiens sammanställda 

resultat visar att inom förskolans diskurs anses flickors disciplin, närhet och kläder vara 

normerande, då det återkommer flest gånger. Samtidigt visar resultatet att välmående och 

avstånd uppfattas som värdefullt för pedagogerna i mötet med pojkar, då detta är ett 

återkommande mönster. Institutioners ordningar inkluderar människor genom vad som anses 

vara värdefullt (Foucault, 1993, s. 7–8). Makt inom dessa normerade diskurser anser vi att 

pedagogen utövar, med tanke på att de flesta flickorna och pojkarna blev utsatta av något ur 

de ovannämnda områdena. Detta kan även kopplas till begreppet genus. Genusgörande sker 

på detta sätt, att pedagogerna väljer att hänvisa till disciplin, samtal om kläder, närhet, 

avstånd och samtal om välmående. 

  

I förskola 1 framkom det att pedagoger kroppsligt uppvisade en förväntan på att flickor ska 

klara sig själva. Därför att pedagogerna tillät flickorna att själva ta hand om avklädningen 

medan pedagogen som fanns i närheten, var upptagen av annat. Detta stämmer överens med 

Månssons studier. Hennes forskningsresultat visade att pedagoger uppmuntrar flickor till att 

prova själva att klara på och avklädning (1996, s. 77). Detta framgick ytterligare i resultatet 

från förskola 2. Pedagogerna valde att rikta sina språkliga bemötanden med disciplinerande 

ord mot flickor 13 gånger. Pojkarna erbjöds detta bemötande endast två gånger. Utifrån 

studiens totala resultat anses flickor introduceras till en större kontakt med ytterligare en 

norm och kopplas till begreppet den heterosexuella matrisen, av pedagogerna. Butler menar 

att i synen på ett kön kommer även synen på hur könet ska uppföra sig (Ambjörnsson, 2003, 

s. 15). Då det framgår ur resultatet att pedagoger styr flickorna mot disciplin, närhet eller till 

bekräftelse över deras kläder. Detta ligger även i linje med Johanssons tidigare forskning, 

att pedagogers föreställningar om barn lägger grunden för bemötandets utlopp (2003, s. 57). 

Därför att resultatet från båda delstudierna visade att pedagogerna agerar systematiskt olika 

mot pojkar och flickor i mötet, alltså efter normens syn på barnets kön. 
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De negativa röstlägen som flickor erbjöds flest gånger i resultatet från förskola 2, var 

sammankopplat till att utföras i samband med disciplinerade ord. Detta ligger i linje med 

Månsson studier som menar att flickor får denna mörkare ton oftare och på grund av att 

pedagoger förväntar sig att flickor ska uppvisa ett gott beteende (1996, s. 83). Detta tolkas 

som att pedagogens språkliga bemötanden mot flickor innebar fler performativa ord, än vad 

som erbjöds till pojkarna på förskola 2. Flickor blev inte bara utsatta för normen, utan de 

fick uttryck som styrde dem mot att agera därefter. Detta kan kopplas till begreppet 

performativa ord. Performativitet ger flickor ledtrådar till hur de ska bete sig när vuxna talar 

till dem (Lykke, 2009, s. 65). 

  

Resultatet från förskola 1 och 2 innebar även en hel del skillnader som framgick när vi ställde 

materialet mot varandra. Hur pedagogerna språkligt och kroppsligt gjorde genus skiljde sig 

åt i bemötandet mot pojkar och flickor i samtliga förskolor. 

  

Resultatet från förskolan 2, där pedagogens språkliga bemötanden studerades, visades att 

pedagogens bemötande berörde språkliga uttryck om flickors kläder flest gånger. Endast en 

pojke fick ett liknande språkligt bemötande av pedagogerna. Detta tyder på begreppet 

performativitet. Performativitet i dessa bemötanden gjorde att flickorna handlade på 

bestämda sätt och tog sig i håret, stannade upp och kollade på de kläder de fått beröm för. 

Performativa ord styr barns handlingar (Lykke, 2009, s. 65). Detta styrker den tidigare 

forskningen som menar att vuxna i förskolans värld, tenderar att uppmärksamma flickors 

utseende mest i interaktioner med flickor (Månsson, 1996, s. 80).  Medan resultatet från 

förskola 1 visade att detta förekom ytterst lite i pedagogernas kroppsliga bemötande. 

  

Vidare resultat från förskola 2, visade att pedagogernas språkliga bemötanden skapade ett 

större handlingsutrymme för pojkar, att samtala och uttrycka sig i mötet. Detta kopplas till 

begreppet interpellation. Vårt resultat stämmer överens med Eidevald och Lenz Taguchis 

forskning om hur pedagogers ordval kan visa barnet i mötet vad som är viktigt för pedagogen 

(2011, s. 28).  Interpellationen nyttjade pedagogerna mot pojkar i bemötandet på förskolan 

och detta gjorde att pojkarna samtalade mer i mötet, än vad flickorna gjorde. Då 

interpellationen innebär att vuxnas uttryck möjliggör för barns identitetsskapande att främjas 

på olika sätt (Lykke, 2009, s. 65). Resultatet från förskola nummer 1 visade liknande 

tendenser, att pojkarna fick mer tid att själva välja hur mötet skulle utformas, än vad 

flickorna fick. Då pedagogerna höll avstånd till pojkar i det kroppsliga bemötandet. 

  

Studiens resultat har även visat på att pojkarna fick mera ögonkontakt än flickor. Detta 

stämmer överens med Månsons studier. Hon tog tid på hur långt ögonkontakt har pedagog 

med flickor respektive pojkar. Och hennes resultat visade att pojkar fick längre ögonkontakt 

än flickor (1996, s. 74). Ögonkontakt kom fram i pedagogens samspel med avstånd i vårt 

resultat. Först visade pedagogen att hon hade sett barnen och sedan gavs pojkarna kroppsligt 

avstånd, som inte framgick med flickorna lika ofta. Detta resultat återges i förskola 2, där 

pedagogerna språkligt erbjöd närvaro med hjälp av frågan “hur mår du” till pojkar. Den 

närvaro som pedagogerna gav till pojkarna, på både förskola 1 och 2 kan svara för hur 

begreppet interpellation användes i bemötandet. Interpellationen erbjuder barn olika 
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identitetsskapande utifrån pedagogens erbjudanden (Lykke, 2009, s. 65). Närvaro och 

ögonkontakt tillåter pojkarna att få välja vad bemötandet ska handla om, mer än vad flickor 

fick. Pedagogerna på förskola 1 och 2 uttryckte även på detta sätt en form av könad kropp. 

Begreppet den könade kroppen innebär olika tecken som visas upp (Lykke, 2009, s. 67). De 

tecken som pedagogerna visade upp var att sätta sig på huk, ta ögonkontakt och ge språklig 

närvaro, genom att pedagogen investerade mer tid i bemötandet med pojkar. Detta visade 

även på att pedagogerna tolkade barnens kroppar utifrån deras kön. 

  

Resultatet från våra delstudier, både förskola 1 och 2, visade även en del tendenser som 

kontrasterar den tidigare forskningen. 

  

Resultatet från förskola 1 visade att flickor erbjöds det kroppsliga bemötandet mycket oftare 

än vad pojkar fick. Odelfors skriver att flickorna brukar få stöd av pedagogen som grupp och 

inte individuellt (2001, s. 209). Detta står i kontrast mot båda delstudiernas resultat. I 

delstudien om kroppslig bemötande visades det att flickor fick individuellt bemötande med 

närhet. Pedagogerna visade mycket uppmärksamhet till deras individuella och kroppsliga 

bemötande. Samtidigt på förskola 2, blev flickor bemötta individuellt men med pedagogens 

språkliga fokus på disciplin och kläder. Den heterosexuella normen kan påverka vuxnas 

antaganden om vad barn behöver, vill bli erbjudna eller ska uppföra sig (Ambjörnsson, 2003, 

s. 15–16; Lykke, 2009, s. 66). Här kan vi se att pedagogerna på båda förskolorna antar att 

flickor vill ha närhet, beröm för kläder eller är i behov av disciplin, vilket tyder på begreppet 

den heterosexuella matrisen verkar i förskolorna. 

  

Den tidigare forskningen om pedagogens röstläge syns även i resultatet från förskola 2. 

Odelfors forskning menar att pedagogen stödjer och erbjuder flickor en mjukare ton, än vad 

de erbjuder till pojkar (2001, s. 209). Detta återges inte i resultatet över hur pedagogens 

språkliga bemötande ser ut på förskola 2. Flickorna erbjöds visserligen ett ljusare röstläge, 

men flest i samband med då pedagogen gav beröm för kläder. Det flickorna ytterligare 

dominerade i är att få ett negativt röstläge i samband med disciplin och detta kan kopplas till 

begreppet performativitet. De negativa röstlägen som flickor fick kan anses vara 

performativa. Performativa funktioner vägleder barn i olika riktningar, som pedagogen 

förväntar sig av barnen (Lykke, 2009, s. 64). 

  

Ytterligare resultat från förskola 2, där pedagogens språkliga bemötanden observerades, 

visades det inga uttryck av det som Kitzinger menar ”ett könsuppdelat och kategoriserat 

språk”. Kitzingers studier menar att pedagoger tenderar att prata i könsuppdelade uttryck 

och detta ger barn olika etiketter (2000, s. 170). Detta framgår inte ur resultatet ur delstudien 

från förskola 2. Pedagogerna visade snarare genus genom olika samtalsinnehåll, som 

genomfördes i pedagogens språkliga bemötande med barnen. Genus gjordes inte genom 

uttrycksord som definierar flickor och pojkar som olika, utan snarare producerades genus 

genom samtal om kläder, disciplin eller välmående i det språkliga bemötandet. 
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9. Slutsats: Hur pedagogens språkliga och kroppsliga 
bemötande av barn bidrar till att göra genus. 

Resultatet från delstudie 2 och förskola 2 visade att pedagogens språkliga bemötande 

utfördes med öppna eller stängda bemötanden. Det stängda bemötandet behandlade ett 

neutralt röstläge och fokus på barnets välmående. Detta bemötande erbjöds till flest pojkar 

på förskolan och gav dem ett större handlingsutrymme att påverka bemötandets form och 

innehåll. Flickor erbjöds det stängda bemötandet, där pedagogens språk innehöll ett negativt 

eller ljust röstläge med disciplinerande- eller berömmande ord. Det stängda bemötandet 

erbjöd flickor ett litet handlingsutrymme att få påverka bemötandets innehåll och form. Det 

bemötande som flickor erbjöds styrdes av pedagogens språkliga handlingar. Genus utfördes 

i pedagogens språkliga bemötande på förskolan genom att flickor blev introducerade till 

kläder och disciplin och pojkar till deras välmående. 

  

I delstudie 1 gjordes genus i pedagogernas kroppsliga bemötande på förskola 1 i två teman 

som pedagogerna använde sig av - bemötande med kroppslig närhet eller med kroppsligt 

avstånd. I bemötandet med närhet gjordes genus av pedagogerna i form av beröring, kramar 

och bemötandet skedde nära barnen. Detta bemötande erbjöds till flest flickor och innebar 

att flickor inte fick någon valmöjlighet att påverka bemötandet.  Bemötandet med avstånd 

kännetecknades av att pedagogerna gjorde genus genom att hålla avstånd från barnen vid det 

kroppsliga bemötandet. Ett bemötande med avstånd innebar ett barns valmöjlighet till närhet 

eller avstånd och detta bemötande erbjöds flest till pojkar. Resultatet visar även att 

pedagogernas kroppsliga bemötande av pojkar gjorde genus genom att flera pedagoger 

hukade sig framför dem. På detta sätt visade pedagogerna att genus görs i form av avstånd 

och respekt för pojkarnas integritet.     

 

Slutsatsen visar hur viktigt en medveten pedagog är och att kompetenser om kritisk 

reflektion i arbetslagen behövs. Kroppsspråk, språk, röstläge, normer, makt och hur hallen 

används är alla faktorer som spelar roll i hur genus görs i pedagogernas bemötande av barn 

på förskolan. Genom ett normkritiskt förhållningssätt kan pedagoger utveckla jämställdhet i 

förskolan och aktivt arbeta med hur genus görs på förskolan.   

9.1 Fortsatt forskning 

 

Vi vill fortsätta denna fältstudie med fler variabler som pedagogens ålder, utbildning och 

kön. Studiens omfattning bör utökas till att omfatta fler förskolor. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1. Ritning över hallen på förskola 1 

 

 

 Bilaga 2. Ritning över hall nummer 1 på förskola 2. 
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Bilaga 3. Ritning över hall nummer 2 på förskola 2 

 

 
 

 

 

Bilaga 4: Hallen på förskola nummer 1. (Borttagen på grund av konfidentialitetskrav) 

  

Bilaga 5: Hall nummer 1 på förskola 2. (Borttagen på grund av konfidentialitetskrav) 

 

Bilaga 6: Hall nummer 2 på förskola 2. (Borttagen på grund av konfidentialitetskrav) 
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Bilaga 7. Informationsbrev till förskolan. 

Till pedagoger på Förskola 1 och Förskola 2. 

Information om en studie av pedagogers 

bemötande av barn vid lämning 

 

Vi är två lärarstudenter, Matilda Thorén och Agnese Krumina som går vår sista termin på 

förskollärarprogrammet och har påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 
Inom ramen för vårt självständiga arbete vill vi genom observation undersöka hur pedagoger bemöter barn 

vid lämningen på morgonen. 

 

Vi kommer att samla in data genom att på plats observera lämningssituationerna mellan kl. 7 och 9 under fem 

dagar.   Vårt fokus ligger på pedagogernas bemötande och inget material och inga uppgifter samlas in om 

barnen. Vår studie kommer inte att påverka verksamheten i övrigt eller barnens aktiviteter. 
Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att analyseras under 

innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 

den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara 

borttagna. 
Deltagandet i studien är frivilligt.  Du som deltagande pedagog kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

 

Studiens handledare: 

 

Universitetslektor Tanja Joelsson 
e-post: tanja.joelsson@edu.uu.se 
018-*** **** 

 

Uppsala, den 2018.10.12 
Matilda Thorén                                                    til****@hotmail.com 
Agnese Krumina                                                  agnese*****@hotmail.com 
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Bilaga 8. Informationsbrev till vårdnadshavare och barn. 

  

Till barn och vårdnadshavare på Förskola 1 och Förskola 2. 

Information om en studie av pedagogers 

bemötande av barn vid lämning 

Vi är två lärarstudenter, Matilda Thorén och Agnese Krumina som går vår sista termin på 

förskollärarprogrammet och har påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 
Inom ramen för vårt självständiga arbete vill vi genom observation undersöka hur pedagoger bemöter barn 

vid lämningen på morgonen. 

 

Vi kommer att samla in data genom att på plats observera lämningssituationerna mellan kl. 7 och 9 under fem 

dagar.  Vårt fokus ligger på pedagogernas bemötande och inget material och inga uppgifter samlas in om 

barnen. Vår studie kommer inte att påverka verksamheten i övrigt eller barnens aktiviteter. 
Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att analyseras under 

innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 

den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara 

borttagna. 

 

Inget barn kommer att observeras och inte heller ingå i registrerat material och data, utan det är pedagogens 

bemötande som efterfrågas i studien. Det går bra att meddela på förhand till förskolan/oss om något barn eller 

vårdnadshavare inte vill medverka eller ta del av detta. 

 

Studiens handledare: 

 

Universitetslektor Tanja Joelsson 
e-post: tanja.joelsson@edu.uu.se 
018-*** **** 

 

Uppsala, den 2018.10.12 
Matilda Thorén                                                    til****@hotmail.com 
Agnese Krumina                                                  agnese*****@hotmail.com 
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Bilaga 9. Underlag för samtycke. 

Till Pedagoger på Förskola 1 och Förskola 2: 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om pedagogers bemötande av barn, kommer att 

utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Matilda Thorén 

och Agnese Krumina, som går sista terminen på förskollärarprogrammet, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie. 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att observeras i min 

skolmiljö under fem dagar. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna 

inte kan identifieras. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och när som 

helst kan avbrytas. 

 

Pedagogens namn: ……………..………………………. Födelsedatum: …………………… 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

....................................................................... 
Ort och datum                                                                                  
.......................................................................                                  
Underskrift Pedagog                                             
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Bilaga 10:  Beskrivning av hall på förskola 1. 

  

Hallen i förskola 1 är en stor hall med anslutning till fyra andra rum- entré, ett mindre 

matrum, WC med skötbord och en dörr till vidare avdelning. Barnens hyllor sitter på 

hallens väggar. I mitten av hallen står det ett bord med en bilmatta på, där barnen brukar 

leka med bilarna. Under bordet finns några lådor med bland annat lego och dockor osv. 

Om barnen inte vill gå in på avdelningen, kan hen leka där och sen gå vidare. Bordet är en 

vanlig samlingsplats för de barn som kommer in i hallen. 

  

En vägg i hallen kallas för dokumentationsvägg, där personalen hänger upp olika 

dokumentationsmaterial. Även en White board tavla finns på väggen och pedagogerna 

skriver lite kort om vad de har gjort under dagen där, tillsammans med en matlista och 

övrig information. Belysningen i hallen kan variera från några ljusslingor till flera större 

ljuskällor. På morgonen brukar förskolan använda en svag belysning i hallen. En lampa 

och flera ljusslingor användes under den tiden jag var där och observerade. Jag placerade 

mig i hallens större rum och med ryggen mot den vidare avdelningen. Denna placering gav 

mig en god uppsikt mot hallens entrédörr. 
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Bilaga 11: Beskrivning av hall nummer 1 och 2 på förskola 2. 

  

Hall nummer 1 är en stor hall med flera dörrar i anslutning till rummet. Entrén består av en 

smal kort korridor som löper ut i ett lekrum. Rummet innehåller flera olika material som 

inbjuder till kommunikation och bemötande. Närmast entrén står en soffgrupp avskilt som 

flera vårdnadshavare väljer att slå sig ned vid för ett bemötande med pedagoger. Samtidigt 

bjuder hallens motsatta sida, med matta och lego blocks, in barnen till lekar och samspel. 

Hallen är mörkt belagd på morgonen och flera små ljuskällor används, som ljusslinga och 

vägglampor. Hallens öppenhet inbjuder pedagoger att ingå i längre interaktioner med 

ankommande barn och föräldrar och de upplevs stanna länge. Jag registrerade data utifrån 

två förutbestämda utkikspunkter. Detta för att hallen är stor och flera bemötanden sker på 

olika platser samtidigt. Min rörlighet tillät mig att få fasta på fler aspekter av bemötandet, 

som ansiktsuttryck tillsammans med pedagogens röstläge. 

  

Hall nummer 2, på förskola 2 består av ett mindre rum. Rummets väggar är klädda med 

barnens hyllor och bilder. Hallen är liten och det finns ett flertal dörrar som ansluter till 

vidare rum för skötbord, WC, vidare avdelning samt vilorum. Belysningen i hall nummer 2 

är stark i form av en taklampa och barnen går gärna direkt in i den övriga avdelningen för 

att träffas och ingå samspel. Hallens utformning hindrar fler pedagoger att ingå i 

bemötande med samma barn vid ankomst. Utrymmet uppfattas som en transporthall. Jag 

intog en fast punkt även i denna hall, eftersom att detta tillät mig att ta fasta på 

bemötandets olika aspekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


