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Abstract:  
Studiens övergripande syfte är att belysa hur pedagoger bemöter och ger barnen respons i 

olika vardagssituationer i förskolan och om barnets kön har betydelse för hur pedagoger 

begränsar handlingsutrymme eller signalerar handlingsutrymme. Data har hämtats genom 

deltagande observationer vid några förskolor där fältanteckningar fördes. Som teoretisk 

utgångspunkt har  Nicolas Rose (1999) teori om makt och frihet använts för att se att 

pedagogers bemötande innehåller både begränsningar och uppmuntrande av 

handlingsutrymme. Roses begrepp styrningsmekanismer har använts för att belysa de små 

detaljerna i pedagogers bemötande och Hirdmans genusteori har används för att tolka de 

eventuella skillnader som kan upptäckas i mönster och strukturer i pedagogers bemötande av 

flickor och pojkar. I resultatet upptäcktes att samma styrningsmekanismer användes för att 

både ge barnen handlingsutrymme och handlingsbegränsningar och mönstret visar att 

pedagoger ibland använder olika strykningsmekanismer mot flickor och pojkar.  
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INLEDNING 
Tidigare har det funnits starka föreställningar om hur det olika könen ska agera och 

fungera i förskolan. Kvinnligt och manligt är konstruktioner som anger motsatts. Om 

det ena könet skulle vara mer som det andra, väcker det reaktioner mot de vedertagna 

föreställningar och normer om hur människor, kvinnor och män, flickor och pojkar, 

förväntas vara. Flickors agerande förutsätts vara på ett sätt och pojkars på annat. Enligt 

skolverket beskrivs barnens möjligheter till att utvecklas och lära genom hur de bemöts 

i förskolan vilket bland annat påverkas av pedagogens förväntning (Skolverket, 2015). 

Skolverket har i läroplanen redogjort för förskolans värdegrund och uppdrag: 

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

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 16, s.5).  

 

Skolverket framhåller att pedagogers bemötande av barnen i förskolan kan påverka 

barnens möjlighet till att utvecklas och lära och i läroplanen står att läsa att förskolan 

ska motverka traditionella könsmönster. Utifrån detta har ett intresse växt fram för att 

undersöka om den dagliga verksamheten i förskolan upprätthåller eller motverkar 

flickors och pojkars traditionella könsmönster och könsroller.  

 

Studien har därför som avsikt att belysa hur pedagoger i förskolan bemöter flickor och 

pojkar samt hur flickor och pojkar ges respons i förskolan betraktat ur ett 

genusperspektiv. Min upplevelse är att det finns ett behov av en vidgad förståelse av 

respons och bemötande i sambandet mellan pedagogik och begreppen kön, genus och 

normer som helhet. Begreppen är därför intressanta att belysa och undersöka för att ge 

en förklaring till hur pedagoger i förskolan och hur det pedagogiska arbete kan 

utvecklas och förstå hur genusskillnader kan motverkas. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Studiens syfte är att belysa hur pedagogerna bemöter och ger flickor och pojkar respons  

i den dagliga verksamheten i förskolan. Studien fokuserar på de sätt och de situationer 

där pedagogerna bejakar respektive begränsar barnens handlingsutrymme och ställer 

vidare frågan om barnens kön är av betydelse för pedagogernas bemötande och respons. 

 

• På vilka sätt förmedlar pedagogerna handlingsbegränsningar för barnen och vad 

består begränsningarna av?  

• På vilka sätt signalerar pedagogerna att barnen får handlingsutrymme? 

• Finns det skillnader i hur pedagogerna begränsar respektive ger 

handlingsutrymme åt flickor och pojkar?  

 

METOD 
Syftet med studien är att beskriva pedagogers responsgivande och bemötande i vanligt 

förekommande situationer i förskolan. Utifrån en fallstudie kan ett sammansatt system 

studeras och analyseras mer ingående. Det som kännetecknar en fallstudie är att 

information inhämtas från ett fåtal enheter under en given tidsperiod, studien är ofta är 

kvalitativ och fallet undersöks i en viss miljö (Christoffersen & Johannessen, 2012, s. 

125-126). Med ett kvalitativt angreppsätt genomfördes studien som en deltagande 

observation. Genom att använda en kvalitativ metod och deltagande observation kan 

studiens syfte uppnås och frågeställningar besvaras. Den kvalitativa metoden lämpar sig 

i de undersökningar när slutsatsen ska mynna i en större förståelse för ett fenomen, 

eftersom fenomenet observeras i dess vardagliga omgivning. Detta innebär i den här 

studien hur pedagogens responsgivande och bemötande kan förstås i dess kontext 

(Ahrne & Svensson, 2015, s. 22).  

 

Deltagande observation 

Deltagande observation handlar om att man mer eller mindre interagerar i miljön som 

observeras samt upplyser deltagarna om studiens syfte. Jag använde mig av deltagande 

observation eftersom det är en passande metod om man vill få en djupare förståelse för 

människors handlingar samt upptäcka samspelets karaktär där och då (Justesen & Mik-

Meyser, 2011, s. 84). Jag har valt att samla in data genom att skriva fältanteckningar, 
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vilket betyder att jag snabbt skriver ner det jag ser och hör just i stunden (Dovemark, 

2007, s. 141). I min studie utgörs data av det material som framkommer vid en tolkning  

av observationsanteckningarna vilket utgör grunden för analysen (Fejes & Thornberg, 

2015, s. 16).  

 

Urval 

I studien valdes att genomföra observationer på tre olika avdelningar med barn i 

åldrarna ett till fem år, eftersom en så heterogen grupp som möjligt skulle kunna ge 

studien ett mer nyanserat resultat (Alvehus, 2013, s. 67 ). Observationerna har 

avgränsats till de dagliga pedagogstyrda aktiviteterna och den fria leken såväl inomhus 

som utomhus. Jag valde att titta på dessa fall för att göra en tydlig avgränsning. Jag 

valde att benämna alla situationer som i hög grad är planerade av pedagoger för 

pedagogstyrda och alla situationer där barnet själv får välja, för fri lek. Jag har därför 

tittat på hur pedagogen i olika situationer uppträder gentemot barnet eller hur barnet ges 

respons i barnets kontakt med pedagogen. I studien har ett medvetet val gjorts, att inte 

göra skillnad på barnskötare och förskollärare utan definiera båda som pedagoger. Detta 

val grundar sig på att syftet med studien inte är att belysa skillnader mellan förskollärare 

och barnskötare i deras bemötande av flickor och pojkar.  

 

Genomförande 

Inledningsvis påbörjades studien som ett samarbete med en medförfattare, som i 

uppsatsens slutskede valde att göra en egen studie. Datainsamlingen har vid en 

avdelning därför genomförts och observerats av medförfattaren.  

 

Förskolechefer vid tre kommunalt drivna förskolor kontaktades och tillfrågades om 

medverkan i studien. Efter godkännandet från förskolecheferna kontaktades pedagoger 

på en avdelning på respektive förskola. När allt godkänts av förskolechef och pedagoger 

på alla avdelningar och de gett sitt medgivande till att bli observerade (bilaga 2), så 

delades ett informationsbrev till de vårdnadshavare ut (bilaga 1) vars barn studien skulle 

beröra och för att ge sitt samtycke till sitt barns deltagande. Vi började med att 

observera på varsin avdelning för att få in så mycket material som möjligt under den 

korta tid vi hade till vårt förfogande. På en tredje avdelning observerade vi tillsammans, 
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för att kunna komplettera varandras anteckningar då det kan vara svårt att hinna med att 

observera och anteckna allt som sker. 

 

Bearbetning och analys av data 

Fältanteckningarna från observationerna renskrevs samma dag som de gjordes och 

utgjorde sedan det material som skulle analyseras (Dovemark, 2007, s. 148). Första 

steget i bearbetningen av materialet var att sortera det för att underlätta analysarbetets 

fortsatta gång (Ahrne & Svensson, 2015, s. 22). Materialet sorterades inledningsvis 

utifrån om bemötandet handlade om att pedagogen utrycker handlingsbegräsningar 

eller om bemötandet till större del handlade om att signalera handlingsutrymme för 

barnet. Därefter gjordes en andra kategorisering utifrån de olika sätt pedagoger 

förmedlar handlingsbegränsningar och signalerar handlingsutrymme. 

 

Materialet avidentifierades genom att enbart benämna personalen på förskolan som 

pedagoger. I de fall det var nödvändigt gavs barnen fiktiva namn men ibland räckte det 

med att skriva en flicka eller en pojke för att beskriva barnet. Det finns alltid ett 

dilemma kring hur deltagarna i studien ska presenteras i texten och man bör vara ytterst 

vaksam över hur detta presenteras så att ingen identifiering kan ske (Dovemark, 2007, s. 

150). Kvalitativ analys handlar om kodning tolkning och verifiering av ett förlopp. I 

studiens analysarbete har Jag använt specifika begrepp för att analysera materialet i de 

underliggande nivåerna. Resultatet presenteras och jämförs med liknande data och 

slutsatser från andra studier. (Denscombe, 2009, s. 325, 375). 

 

Etiska överväganden 

Studien har följt Vetenskapsrådets (2002) fyra krav som är till för att skydda individer 

som medverkar i studier eller annan forskning. Det första kravet, informationskravet 

innebär att alla som deltar ska informeras om studiens syfte. Det andra kravet är 

samtyckeskravet och innebär att de som deltar har rätt att bestämma över sin egen 

medverkan i studien, vilket även innebär att de när som helst har rätt att avbryta sitt 

deltagande. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket handlar om att människor 

som deltar i studien inte ska kunna identifieras, samt uppgifter som personuppgifter ska 

förvaras oåtkomligt för obehöriga. Det fjärde kravet är nyttjandekravet som innebär att 
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allt insamlat material i studien enbart ska användas för studiens syfte och ändamål 

(Björkdahl Ordell, 2007, s. 26 -27).  

 

Vid varje besök i förskolan var jag noga med att muntligen fråga barnen om det var ok 

att jag tittade på vad de gjorde och skrev om det, även om mitt fokus låg på 

pedagogernas handlande mot barnen. För att avidentifiera materialet så nämns inte 

förskolornas namn, läge eller plats inte heller hur många barn som finns på avdelningen 

eller hur många som jag fått godkännande att observera. Detta för att förskolorna jag 

besökt och förskolechefer inte ska kunna identifiera vart de specifika observationerna 

ägt rum. Barnen beskrivs utifrån kön och i vissa fall med fiktiva namn och de vuxna på 

avdelningen benämns som pedagoger för att observationerna ska vara så anonyma som 

möjligt. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att som forskare undersöka det som vi har avsett att undersöka. Utifrån 

studiens undersökning ska det vara möjligt att göra korrekta slutsatser i studien. Det 

innebär att resultatet ska svara på studiens forskningsfråga. En studies validitet handlar 

om att säkerhetsställa kvaliteten i relation till undersökningens material (Justesen & 

Mik- Meyser, 2011, s. 33, 34). Under studiens arbete har därför forskningsfrågan varit 

utgångspunkt i det som observerats, det presenterade resultatet och studiens 

analysarbete. 

 

Reliabilitet handlar om att studies val av metod och mätinstrument endast ska mäta det 

som de är avsedda att mäta, vilket innebär att studien ska kunna genomföras flera 

gånger och få liknande resultat (Justesen & Mik- Meyser, 2011, s. 33). Eftersom studien 

handlar om olika pedagogers bemötande mot olika barn kan det inte sägas att någon 

annan får ett liknande resultat om de följer studiens metod. Innebörden i begreppen 

validitet och reliabilitet som nämnts ovan tyder på ett synsätt, att verkligheten existerar 

oberoende av hur den tolkas, och det ligger inte i linje med vad kvalitativ forskning 

handlar om (Alvehus, 2013, s. 123).  
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BAKGRUND 
Forskningen ger en bild av att flickor respektive pojkar möter olika villkor i förskolan 

och att pedagoger bemöter flickor och pojkar utifrån stereotypa könsroller och 

förstärker traditionella könsmönster (Dolk, 2013; Eidevald, 2011; Tallberg Broman, 

2009). Detta strider mot förskolans läroplan som säger: ”Förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller” (Skolverket, 2016, s. 5) och slutbetänkandet 

Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) som avser att hävda, förstärka 

och utveckla jämställdhetsarbetet i förskolan: En utgångspunkt för delegationens 

uppdrag var att det livslånga lärandet måste ses med ett genusperspektiv i förskolans 

arbete, så att förlegade könsroller och könsmönster på sikt kan brytas (SOU 2006:75). 

Utifrån hur Wedin (2014, s. 154, 160) använder orden könsmönster och könsroller 

tolkar jag det som att könsmönster innefattar det mönster som kan urskiljas i pedagogers 

bemötande mot flickor och pojkar medans könsroller är de roller som flickor och pojkar 

intar utifrån de förväntningar som pedagoger uttrycker i sitt bemötande. När jag själv 

varit på VFU har jag inte spontant uppfattat könsmönster i pedagoger bemötande mot 

flickor och pojkar eller om flickor och pojkar intar olika könsroller utifrån hur 

pedagoger bemöter dem. Wedin (2014, s. 179) beskriver att pedagogers bemötande 

sänder ut ett budskap till den som blir bemött. Budskapet handlar om hur pedagogen vill 

att barnet ska vara och barn anpassar sig efter det budskap sin sänds ut i bemötandet. 

Pedagogens val av ord, kroppspåk och agerande utgör själva bemötandet och styrs av de 

förväntningar pedagogen har på den som den bemöter. För sammanhanget blir det 

angeläget att studien beaktar pedagogers bemötande och den respons de ger utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Med anledning av detta vill jag med studien ge en djupare 

inblick i hur genus och normer avspeglas i pedagogers respons och bemötande av 

flickor respektive pojkar.  

   

AKTUELL FORSKNING 
Den forskning som presenteras i det här avsnittet belyser relationen mellan pedagoger 

och barn utifrån genus och normer i förskolan. Då studien ska belysa pedagogers 

bemötande och respons utifrån barnens vardagssituationer i förskolan, behövs begreppet 

begränsning belysas utifrån pedagogers makt och styrning.  
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Barnsyn och barnets perspektiv 

Pedagogers bemötande och respons följs ofta av en begränsning av något slag för 

barnet. Enligt Johansson (2013) handlar pedagogers makt i förskolan till stor del om hur 

de antingen närmar sig eller tar avstånd från barnets perspektiv. Hon har studerat hur 

pedagoger hanterar makt och förskolans normativa uppdrag i relation till barns 

perspektiv. Vuxnas perspektiv handlar ofta om barnets bästa och att följa det normativa 

uppdraget. Barnets perspektiv kommer ofta i vägen för pedagogens perspektiv.  

Johansson beskriver att pedagoger kan ha olika slags barnsyn. Pedagoger kan antingen 

ha en barnsyn som innefattar en vilja att förstå barnets perspektiv och använda den 

förståelsen för att locka barnet dit den pedagogen vill, eller en barnsyn som motverkar 

barnets perspektiv och ser att barnets perspektiv mest är i vägen för sin egen agenda. 

Den sistnämnda synen på barn baseras på att vuxna vet bäst. Denna barnsyn handlar om 

att pedagogen, med barnets bästa för ögonen, förstår vad barnet vill men går inte barnet 

till mötes. Det kan vara för att barnet ska lära sig att inte alltid få allt eller för att just det 

barnet vill, ligger utanför barnets kompetensområde. Barnets perspektiv används för att 

motivera det egna ställningstagandet som innebär att inte ta tillvara barnets intresse eller 

vilja (Johansson, 2003).  

 

Styrning i riktning mot den rådande ordningen 

Tullgren (2004) tar upp lekens ramar på förskolan och belyser vilka styrningstekniker 

pedagoger använder för att styra barn, deras handlingar och lekar. Tullgren framhåller 

att pedagoger använder sig av normaliserande tekniker som handlar om inneslutningar 

och uteslutningar. Med dessa tekniker korrigerar pedagogen leken mot rådande normer. 

De inneslutande teknikerna består bland annat av att pedagogerna ger barnen beröm 

eller uppmärksamhet medan de uteslutande teknikerna innebär att pedagogerna säger till 

barnen eller avlägsnar barn ur gruppen. I pedagogstyrda aktiviteter som samling blir det 

tydligt att det finns regler för hur barnen ska vara och vad som förväntas av dem.  Barn 

förväntas sitta stilla tills samlingen är genomförd samt att barnen förväntas tala i 

turordning och lyssna när någon annan har ordet. Pedagogen har makten och är ledare 

för situationen genom att styra aktiviteten. Det innebär att avvikelser från den rådande 

ordningen bemöts och korrigeras på lämpligt sätt. I den fria leken ser pedagogernas 

styrning annorlunda ut och pedagoger är mer tillåtande. Tullgren påpekar att pedagoger 

tillåter andra former av ordningar än i de aktiviteter som är pedagogstyrda. Hon 
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framhåller dock att om det uppstår lekar som är allt för aktiva och högljudda, alltså lekar 

som faller utanför förskolans ramar och normer, så blir dessa föremål för pedagogers 

styrning. Vidare beskriver Tullgren att styrningen riktar sig mot att barn ska leka, hur de 

leker och vad de leker. Det vill säga stick i stäv mot normen att barn är kreativa, aktiva 

och kan hitta på lekar med ett meningsfullt innehåll. Barns lekar ska enligt normen inte 

vara livliga eller otäcka utan vara trevliga och nyttiga. I leken ska barnen lära sig 

förhandla och samtala med sina kamrater, för att utveckla kompetenser inför framtiden 

(Tullgren, 2004). 

 

Pedagogers respons  

Månson (2000) har i sin avhandling fokuserat på de yngre barnens signaler och 

pedagogens respons på detta. I studien benämns pedagogens gensvar på barnets initiativ 

som respons. Pedagoger bemöter barn med olika grader av respons och responsen kan 

ha olika innehåll. En betydelsefull del av studien är att se om det finns könsskillnader i 

responsen utifrån barnens olika signaler. I Månsons resultat kan man utläsa olika 

kategorier där barn önskar eller får respons. Rubrikerna som beskrivs är att barn önskar 

få något, önskar bekräftelse, önskar delat fokus, önskar uppmärksamhet eller att barnet 

protesterar och avvisar. Vidare benämns att barn vill ha känslomässig kontakt, vilket 

benämns som affektiv kontakt samt att barn ställer frågor för att få kontakt och 

bekräftelse. Resultatet i studien visar att pedagoger ger både flickor och pojkar respons 

och negligerande förekommer mot såväl flickor som pojkar och affektiv kontakt från 

barns sida blev ofta bemött med positiv respons från pedagogers sida. Pojkars behov av 

närhet uttrycks oftare med en medkänsla i rösten medan flickors känslomässiga kontakt 

uttrycks med en mer neutral känsla i rösten. Vidare belyser studien att flickors motstånd 

benämns av pedagoger som provocerande och gränstestande, medan pojkars motstånd 

talas om som att de busar, tramsar och skojar. I vuxenledda situationer förväntas barnen 

följa en specifik ordning och pedagogen styr talutrymmet. I studiens resultat beskrivs att 

det fanns en knappt märkbar skillnad mellan pojk och flickbemötande i de 

pedagogledda aktiviteterna. Skillnaden är att pedagoger förstärker pojkarnas dominans 

av talutrymme i de helt pedagogledda aktiviteterna medan att det finns en jämnare 

fördelning i de delvis vuxenledda aktiviteterna. Månson  beskriver pedagogers 

bemötande som en viktig del i hur barn lär sig att uppfatta sig själva utifrån en 

kulturbunden och genusrelaterad process. Barns rollfördelningar sker först och främst i 



 

 13 

de pedagogledda aktiviteterna där pojkarna får spela huvudrollen medans flickorna får 

en biroll (Månson, 2000). 

 

Barns initiativ och pedagogers bemötande  

Arnér (2006) beskriver i sin studie pedagogers bemötande i relation till barns initiativ 

och under rubriken ”Barns underordning” reflekterar författaren om att barn hittar 

strategier för att anpassa sig till pedagogers bemötande utifrån sin underordning. 

Resultatet visar att pedagogerna ansåg att de försökte förhålla sig till barnens initiativ på 

ett sådant sätt att både pedagogen och barnet kunde vinna på det. Pedagogernas 

förhållningsätt styrdes av dolda koder och det var inte självklart att pedagogens 

bemötande ledde till ett tillåtande av barnets initiativ. Det ansågs av pedagogerna som 

viktigare att hålla ihop arbetslaget än att vara överens om när man ska tillåta barnets 

initiativ. Det fanns alltså mer eller mindre dolda regler för hur pedagoger ska bemöta 

barns initiativ i olika sammanhang (Arnér (2006).   

 

Kön skapar olika villkor i förskolan 

Dolk (2013) beskriver att forskning om genus påvisar att beroende på kön, så möter 

flickor och pojkar olika villkor i förskolan. Dolk beskriver hjälpfröknar som de barn, 

oftast flickor som engagerar sig i verksamheten, städar, hjälper till och ser till så att de 

andra barnen följer förskolans regler. Dolk poängterar att de barn som tar för sig och 

intar en pedagogposition utgör ett hot och utmanar hierarkin mellan sig själv och 

pedagogerna. Exempelvis att dessa barn i sin strävan går för långt, för att se till så att 

alla följer förskolans normer och regler trots att det är pedagogens uppgift. Dolk 

beskriver vidare att pojkar ges mer uppmärksamhet, då de uppmuntras till och tillåts att 

dominera och prata i lärarledda aktiviteter (Dolk, 2013). 

 

Normer som är könsproducerande i förskolan 

Dolk (2013) menar att makt har en tydlig utgångspunkt i normer där makten handlar om 

att påverka andras handlingar utifrån den norm som råder och den som blir påverkad vill 

anpassa sig för att passa in. Det ligger i människans natur att tillhöra ett större 

sammanhang och att passa in i samhällets normer. De som bryter normen sticker ofta ut 

och uppfattas i och med det som normbrytande (Dolk, 2013).  
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Eidervald (2011) förklarar att när vi gör skillnad mellan könen, flickor och pojkar, sker 

en uppdelning utifrån uppfattningar inom diskursen som utgår från antaganden om att 

flickor är omsorgsfulla och ansvarstagande medan pojkar är modiga och aktiva. Med 

avsikt att undersöka normer som är könsproducerande i förskolan och hur pedagoger 

bemöter och styr barn med tillsägelser så har Eidevald granskat samlingar, måltider och 

hallsituationer. Det Eidevald kommer fram till är att vid samlingar så fick flickorna bara 

en tredjedel av de verbala tillsägelserna mot vad pojkarna fick samt att pedagogers 

uppfattning om normer för fri lek skapar en föreställning om vad som klassas som fri 

lek. Det bidrar till en styrning som bygger på vad som anses vara ett acceptabelt 

beteende och vad som är norm inom ramen för leken (Eidevald, 2011).  

 

Förändring av köns- och genusordningar i förskolan 

Tallberg Broman (2009) belyser förskolan dels som en struktur och dels som en 

förutsättning för jämställdhet och ändring av de etablerade köns- och genusordningar 

som redan finns. Tallberg Broman beskriver med inspiration utifrån Vallberg Roth 

(1998, 2002) olika könsdidaktiska koder som har präglat den förskole- pedagogiska 

verksamheten och menar att det med tiden skett en viss förändring då verksamheten har 

gått från en hierarki med det manliga som norm, till att bli könsneutralt och slutligen till 

att präglas av en mångkulturell könskod (ibid). Samhällets ideologi har historiskt 

baserats på en könsuppdelning där syftet varit att skilja på kvinna och man, flicka och 

pojke (ibid). Könen har därför tillskrivits olika positioner med anledning av att könen, 

biologiskt sett, är olika och därför antas ha olika behov, intressen och möjligheter (ibid). 

När det gäller frågor om kön belyser Tallberg Broman forskning som kommit fram till 

att barn intar olika positioner och att barn även blir positionerade på ett sätt som är 

tydligt könsrelaterat (Tallberg Broman, 2009). 

 

Pedagogers förväntningar på barnen 

Eidevald (2009) belyser att pedagoger gör skillnad i bemötandet av flickor och pojkar. 

Eidevald har uppmärksammat hur pedagoger har en benägenhet att cementera 

traditionella könsmönster (Eidevald, 2009, refererad i Dolk, 2013). Det han menar är att 

det ställs olika krav på flickor och pojkar utifrån skilda förväntningar om att de ska 

förstå och klara av olika saker i förskolan (Eidevald (2009).  
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Kvinnligt, manligt och könsöverskridande  

Kvinnliga och manliga förmågor och beteenden ses som varandras motsatser (Eidevald, 

2011). Kvinnligt beskrivs som: ”Ödmjuk/mjuk/svag, passiv/beroende/utelämnad, 

subjektiv/känslosam, pratsam/omvårdande, relationsinriktad/vacker, försiktig/defensiv, 

håller sig i bakgrunden, skvallrig/lömsk, pratar skit om andra/antyder” (Eidevald, 2011). 

Medan manligt beskrivs som: ”Tuff/hård/stark, aktiv/oberoende/makt, 

objektiv/känslodistanserad, tystlåten/egocentrisk, sportintresserad/svett, 

våldsam/aggressiv, tävlingsinriktad/inriktad på att vinna, saklig/ärlig, säger rakt ut som 

det är” (ibid). 

 

Uppfattningen om vad som är kvinnligt respektive manligt leder till att det finns 

egenskaper som både flickor och pojkar behöver stärkas i och träna på (Eidevald, 2011). 

Flickor behöver öva på: ”Att våga testa, att synas, att höras, att våga välja, att vara stark, 

att vara modig, att göra själv, att våga ta ut svängarna och att ta för sig” (ibid). Pojkar 

behöver öva på: ”Att samarbeta, att lyssna på varandra, att vara nära, att samtala mer, att 

få fram de mjukare sidorna/att våga visa känslor och att vänta på sin tur” (ibid). 

 

Sammanfattning  

Resultatet från samtlig tidigare forskning som tagits med i studien är relevant då det 

handlar om pedagogers bemötande av flickor och pojkar samt vilka uppfattningar som 

kan påverka pedagogers bemötande. Johanssons (2003) studie är intressant då den 

belyser att pedagogers bemötande speglar deras barnsyn och att de antingen närmar sig 

eller tar avstånd från barnets perspektiv utifrån det normativa uppdraget. Resultatet i 

Tullgrens (2004) studie visar att pedagoger i sitt bemötande av barn använder sig av 

normaliserande tekniker som antingen innebär en inneslutning eller uteslutning för 

barnet. Arnér (2006) beskriver i sin studie att pedagogers bemötande gentemot barnets 

initiativ styrs av dolda koder. Månssons (2000) resultat visar på en knapp märkbar 

skillnad i pedagogers bemötande mot flickor och pojkar. Dolk (2013) och Eidevald 

(2009, 2011) belyser att flickor och pojkar möts av olika villkor i förskolan samt olika 

bemötanden, vilket även Tallberg Broman (2009) belyser genom att visa på att barn 

intar olika positioner och blir positionerade på ett sätt som är tydligt könsrelaterat. 

Eidevald (2011) belyser vidare de olika uppfattningarna som finns om manliga 
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respektive kvinnliga egenskaper samt hur dessa uppfattningar påverkar pedagogers 

tänkande om vad flickor och pojkars bör stärkas i.  

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
Studiens teoretiska utgångspunkter hämtas från Hirdmans teori om genusordning och 

från Roses teori om makt och frihet.  

 

Svårupptäckt maktutövning 
För att tillföra en övergripande teoretisk syn på hur pedagoger bemöter och ger barn 

respons lyfts Nicolas Rose (1999) teori om makt och frihet utifrån Foucaults tradition. 

Rose menar att frihet är en viktig del av makt och att de två begreppen inte går att 

separera. I dagens samhälle finns frihet med som en komplex del av maktutövningen 

vilket gör att maktutövningen blir svårupptäckt. Varje styrningsmekanism har två sidor, 

makt och frihet och frihet. (Rose, 1999, refererad i Börjesson och Rehn, 2009, s. 90).) I 

studien används Rose begrepp styrningsmekanism istället för Foucaults teori 

strykningstekniker eftersom studien fokuserar på de små detaljerna i pedagogers 

bemötande vilket ännu känns outforskade. I studien tolkas styrningsmekanismer som 

små mekanismer som finns med i vårt språk och bemötande, medan styrningsteknikerna 

som Foucault (1982) lyfter i sin teori om makt bygger på större övergripande 

styrningstekniker som självteknik och pastorala tekniker (Foucault, 1982, refererad i 

Tullgren 2004 s. 37 ). För min studie blir det intressant att använda begreppen makt och 

frihet för att se hur pedagoger, utifrån sin maktposition använder styrningsmekanismer 

som i olika grad erbjuder handlingsmöjligheter och handlingsbegränsningar för barnen. 

Rose (1995) beskriver att styrningen erbjuder begränsningar och möjligheter, vilket vi 

ofta upplever som vår frihet. Styrningen kan vara förklädd i alla slags skepnader och 

bejakar barns frihet inom ramarna för normaliteten (Rose, 1995, refererad av Tullgren, 

2004, s. 36, 121).  

 

Alla är med och skapar genusordningen 
Hirdman (2007) illustrerar varför män och kvinnor hålls isär med frågan, “varför skurar 

kvinnor toaletter?” Hirdman beskriver att vetenskapen ska hjälpa oss att ta reda på hur 

det är på riktigt, och rensa bort gamla dammiga föreställningar. Frågan varför skurar 

kvinnor toaletter? används för att belysa de mänskliga beteende som skapar mönster och 
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ordningar i den kultur vi lever i. Hirdman förklarar att det faktum att kvinnor skurar 

toaletter visar på en ordning där det ses som helt naturligt (Hirdman, 2007, s.121, 133). 

 

Hirdman (2007) förklarar varför det manliga värderas högre än det kvinnliga med 

uttrycket, ”men vi är ju bara hundar”. Hirdman beskriver det ur en situation där en man 

längst fram i publiken försöker övertala Hirdman att allt är i sin ordning, för vi är ju 

bara hundar, djur som beter sig i enlighet med de djuriska instinkter som tilldelats oss 

genom vårt kön (Hirdman, 2007, s. 135). 

 
Wedin förtydligar Hirdmans teori om genusordningen som uppkommer omedvetet 

bland grupper i samhället. Teorin kan användas som ett verktyg för att analysera olika 

situationer. I användandet av teorin kan dolda mönster och strukturer synliggöras och 

det är viktigt att pedagoger förstår och tar till sig, att de är med och skapar genus och att 

samhällets värderingar avspeglas i förskolan. Wedin beskriver Hirdmans genusordning, 

att manligt och kvinnligt hålls isär, som en dikotomi. Det manliga och kvinnliga är 

varandras motsatser och i förskolan kan det ges uttryck när vi tillskriver flickor och 

pojkar olika egenskaper, placerar leksaker och planerar fysiska miljöer i förskolan. 

(Wedin, 2014, s. 46, 47). Wedin beskriver Hirdmans andra princip i genusordningen 

som ”det män är och gör värderas högra än det som kvinnor är och gör” (Wedin, 2014, 

s. 56). Vidare belyser författaren att detta kan ses i förskolan när pojkaktiga värderas 

högre än det flickaktiga eller när pojkar erbjuds mer tid i olika sammanhang (Wedin 

(2014, s 56). För min studie har jag valt genusordningen för att synliggöra dolda 

mönster, strukturer och skillnader i hur pedagoger bemöter och ger pojkar och flickor 

respons och om pojkar och flickor på det här viset hålls isär eller värderas olika. 

  

Normaliseringsteknik  
Normaliseringsteknik innebär att de som inte följer normen pekas ut för att anvisa vad 

som är normalt och vad som är avvikande. Den som inte lever upp till förväntningarna 

om hur ett normalt förskolebarn bör vara korrigeras för att gruppen ska bli homogen. 

Pedagoger synliggör vad som är önskvärt och vad som är förskolans norm och det gör 

de genom sitt bemötande där de kan tillrättavisa eller uppmuntra barns handlingar 

(Tullgren, 2004, s. 37, 39). 
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Styrningsmekanismer i pedagogers bemötande och respons 
 

Kontrollberöring  

Kontrollberöring är en teknik som används vid styrning och innebär att pedagoger 

synkroniserar sitt tal med beröring när de bemöter barnet i vissa situationer (Cekaite, 

2010, 2015). Genom att använda både tal och beröring i direktiv till barn så kan 

pedagoger styra, påverka och korrigera deras handlingar så att de följer normer (ibid).  

 

Uppmaningar  

Pedagogen har ett ansvar i att uppmana barn mot att kontrollera sig själva och rätta till 

de handlingar som anses felaktiga. Uppmaningar används för att säga till barnen att göra 

något (Permer & Permer, 2002, refererad av Tullgren, 2004, s.109).  

 

Påståenden och frågor  

Påståenden handlar om man säger att något eller någon är på ett visst sätt ( Dahlberg, 

Moss och Pence, 2002, refererad av Edervald, 2009, s. 45) Genom att ställa frågor får 

pedagogen tillgång till barnets tankar och ideer ( Tullgren, 2004, s 108). I studien är 

påståenden och frågor ofta inlindande i varandra eller förekommer tätt efter varandra. 

En fråga kan utryckas på ett sätt så att det mer uppfattas som ett påstående eller att ett 

påstående uttrycks på ett sätt att det mer kan tolkas som en fråga. 

 

Tillsägelser  

Tillsägelse handlar om att peka ut barn som gör fel i syfte av att de därför ska korrigera 

sitt felaktiga handlande. (Tullgren, 2004, s. 90). Utifrån hur Tullgren väljer att använda 

begreppet tillsägelser, tolkar jag det som när pedagoger säger till barn att sluta göra 

något och på det viset signalerar att barnet gör fel. 
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RESULTAT OCH ANALYS 
I detta avsnitt presentas studiens resultat och den analys som gjorts med hjälp av de 

teoretiska begreppen. De teman som redovisas nedan är hämtade från de 

forskningsfrågor som ställs i studien, samt det empiriska materialet och det teoretiska 

perspektiv som använts. I materialet som analyserats har jag sett små skillnader i 

pedagogers bemötande och respons. Dessa små skillnader har jag valt att tolka som 

styrningsmekanismer som erbjuder både möjligheter och begränsningar. De 

styrningsmekanismer som jag sett visar sig både när bemötandet handlar om att 

pedagogen förmedlar handlingsbegränsningar eller om det signalerar 

handlingsutrymme. Jag har valt att redovisa resultatet utifrån om pedagogers bemötande 

till större del handlar om att begränsa barnets handlingsutrymme eller om det till större 

del ger handlar om att ge barnet frihet och möjligheter till handlingsutrymme. Därefter 

redovisas resultatet utifrån de styrningsmekanismer som jag sett i pedagogers 

bemötande, vilket görs för att svara på frågorna hur pedagoger förmedlar 

handlingsbegräsningar och signalerar handlingsutrymme.  

 

Hur pedagoger förmedlar handlingsbegränsningar 
 

Kontrollberöring   

I observationerna har jag sett att pedagoger bemöter barn med kontrollberöring för att  

tillrättavisa deras handlingar utifrån de förväntningar som finns om hur barn bör vara i 

pedagogledda aktiviteter. 

  
En pojke sitter med händerna innanför byxorna i samlingen. Pedagogen tillrättavisar honom 

genom att ta upp hans händer ur byxorna (2017:12:05 kl: 9:15). 

 

 Två pojkar håller på med sina händer i samlingen. De sätter ihop sina händer så att de ser ut som 

monstertänder, barnen visar sina monstertänder mot varandra och pedagogen säger: ”Nej men!” 

(pedagogen tar sina händer på deras händer och för ner dem mot deras knän och fortsätter leda 

samlingen) (2017:12:05 kl: 9:15). 

 

I de här två situationerna kan vi se att pedagogernas handlingsbegränsningar består av 

kontrollberöring som styrning. Pojkarna förväntas sitta still i samlingen och inte hålla på 

med något och pedagogerna begränsar pojkarnas handlingar utifrån dessa förväntningar 

och de normer som pojkarna bryter mot. Den fysiska kommunikationen används som en 
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normaliseringsteknik, där avvikande beteende pekas ut och korrigeras mot rådande 

normer och strävan efter den homogena gruppen. Kontrollberöringen i de här 

situationerna kan ses som subtila och väl förklädda, då fokus ligger på det fysiska tysta 

bemötandet. 

 

Uppmana 

En iakttagelse som gjorts är att barn bemöts med en uppmaning att förhålla sig till 

ordningar och regler på olika sätt. 
 

En flicka säger till en pedagog,  ”jag vill inte pärla något mer”. Pedagogen svarar, ”ja men jag 

tycker du kan pärla lite till!” (hon ska snart få gå och måla)  Flickan pärlar vidare (2017:12:05 kl 

10:00). 

 

Pedagogen i den här situationen begränsar flickans handlingsutrymme genom att 

uppmana henne att pärla lite till, när hon söker respons på sin önskan att byta aktivitet.  

Uppmaningen handlar om att pedagogen uppmuntrar barnet att hålla sig inom ramarna 

för förskolans ordning, det vill säga att inte byta aktivitet för ofta eller byta aktivitet 

precis innan en annan planerad aktivitet ska äga rum. I en annan situation kan vi se hur 

pedagogen bemöter ett barn som vill upplysa en pedagog om att ett annat barn inte 

håller sig till reglerna: 

 
Pedagogerna har tidigare sagt att om man knyter ihop pulkorna måste man kunna knyta upp 

dem. Barnen har tidigare inte kunnat knyta upp pulkorna så pedagogerna har fått hjälpa till 

med det. När de är ute kommer Lisa fram till en pedagog och säger: ”Men nu knyter Anna 

igen…”, pedagogen svarar: ”Men du kan prata med vanlig röst!”. Lite frågande upprepar 

flickan det hon sa: ”Nu knyter Anna igen” (2017:12:06 kl 10:30). 

 

I den här situationen begränsar pedagogen flickans handlingsutrymme genom att hon 

uppmanas att prata med vanlig röst. Det har även observerats att pedagoger använder 

uppmaningar som ett sätt att avleda barn på olika sätt. När pedagoger bemöter barn i 

den fria leken så handlar det ofta om barnen söker hjälp för att de är ledsna eller 

behöver hjälp med att tillrättavisa en kompis utifrån en konflikt.  
 

Två flickor dansar och håller varandra i handen. En flicka kommer fram till pedagogen och gråter, 

hon vill vara med och hålla en annan flickas i handen och dansa, och pedagogen säger, ”Prata med 
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dem… Vet du vad…” Pedagogen håller flickan i handen och flickan förklarar att hon sagt,  ”Jag 

vill hålla i dig, hon sa nej”. Pedagog ser att flickorna som dansar har vantar på sig och säger,  ”men 

nu ska alla barn gå och lägga sina vantar på hyllan!” (2017:12:13 kl 10:00). 

 

I den här situationen uppmanar pedagogen alla att lägga sina vantar på hyllan, vilket 

inte kan tolkas vara det som barnet vill ha respons på. Flickornas handlingsutrymme 

begränsas genom att deras lek avbryts och leken som flickan ville delta i är nu upplöst. I 

pedagogens bemötande kan man se en förväntning om att flickan själv ska klara av att 

förhandla med de andra flickorna så att hon får vara med och dansa, när hon inte klarar 

det korrigeras flickorna som dansar att hålla sig inom ramarna för normaliteten. 

Pedagogen flyttar fokus från problemet genom att uppmana barnen att förhålla sig till 

förskolans regler om att vantarna ska ligga på hyllan och avleder på det här sättet barnen 

på ett subtilt sätt. 

 

Påståenden och frågor   

Observationerna visar att pedagoger ofta bemöter barn med påståenden och frågor för 

att styra och begränsa barnet mot de regler och normer som finns på förskolan. Här kan 

vi se en pojke som blir bemött på det här sättet. 
 

Barngruppen har haft samling och gjort ett avbrott för att äta frukt. En av pedagogerna går iväg för 

att skära lite frukt och då passar en pojke på att flytta pedagogens stol. Pedagogen som sitter kvar 

och har uppmärksammat detta och säger till pojken: ”Pelle… Den där stolen ska Eva ha, kan du 

ställa tillbaka den?”, pojken rätar till stolen ( 2017:12:05 kl: 10:15 ). 

 

Här består pedagogens handlingsbegränsningar av påståenden och frågor som en sorts 

styrning och korrigering av barns handlingar. Genom att påstå vems stolen är och 

genom att ställa frågor tillrättavisas barnet och uppmuntras att hålla sig inom ramarna 

för ordning och normer. Att använda påståenden och frågor kan vi se i en ytterligare 

situation mot flickor. 

 
Efter en samling sitter barnen och väntar på att få frukt. En flicka masserar en annan flickas rygg 

när det är deras tur att gå till frukten säger pedagogen, ”Va! Håller ni på och masserar varandra? 

när ni ska sitta och lyssna!” (2017:12:05 kl: 9:15 ). 

 

I den här situationen begränsas flickorna i deras handlingsutrymme genom att 
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pedagogen i en fråga, påstår att flickorna ska sitta och lyssna. Genom att använda både 

en fråga och ett påstående inlindat i varandra pekar pedagogen ut vad som är normalt 

beteende för barnen. Barnen förväntas sitta still och lyssna, de tillrättavisas med hjälp av 

påståenden och frågor för att deras handlingar ska falla inom ramarna för normaliteten. I 

observationerna kan man även urskilja situationer där pedagoger enbart använder 

påståenden som ett sätt att tillrättavisa.  
 

Efter frukosten stoppar en pedagog en pojke och säger, ”Nu sa jag precis vilken bra frukost vi har 

haft och direkt satte du igång och flyga runt” (2017:12:06 kl 8:30). 

 

Pedagogen begränsar pojkarnas handlingsutrymme genom att påstå att det tidigare har 

varit en bra frukost för att sedan förtydliga vad det är han gör nu. Jag tolkar det som att 

påståendet används som en normaliseringsteknik för att peka ut vad som normalt och 

vad som är avvikande i syfte att begränsa barnets handlingar. De barn som inte lever 

upp till förväntningar tillrättavisas på det här sättet för att upplysa barnet om vad som 

var bra handlande och vad som var mindre bra handlande. Genom påståenden och 

frågor korrigeras barnets handlingar mot ett lugnt klimat på förskolan. I ytterligare en 

situation kan det vi se hur påståenden används som styrningsmekanism. 

 
Under uteleken går två pojkar runt med sina snöskyfflar och den ena pojken snubblar över sin 

snöskyffel och den andra pojken kör på den första pojken så att han också samlar rakt över honom. 

Pedagogen säger då: ”Men Pelle, jag som precis sa vad bra det går här ute att leka, det där gjorde 

du med flit” (2017:12:06 kl 10:30). 

 

Även i den här situationen kan vi se att pedagogen använder påståenden för att begränsa 

barnets handlingar. Genom att påstå att det hittills gått bra att leka ute och att påstå att 

pojken gör illa sin kompis med flit så tillrättavisas pojken. Utifrån förväntningar om att 

leken ska vara lugn och trevlig korrigeras barnets handlingar för att skapa en grupp som 

handlar inom ramarna för normaliteten och att alla ska trivas. 

 

Tillsägelse  

I den fria leken uppträder pedagoger med tillsägelser mot barn när de vill att barnen ska 

korrigera sitt handlande. 
 

Två pojkar bygger med kulbana och börjar efter ett tag att springa runt. Pedagogen säger,” Men 
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vad ska ni bygga?” Pojkarna svarar, ”Men vi vet inte hur man gör?” Pedagogen säger, ”Men nu får 

du hjälpa Kalle annars får du gå härifrån Pelle. Efter en stund springer pojkarna runt igen och 

pedagogen säger, ”Nej ni får vara därborta!” (2017:12:05 kl 9.00). 

 

Tre flickor har börjat städa undan efter sig. En flicka börjar letar efter något långt ner i lådan med 

lego som de nyss hade städat upp och det låter i hela rummet. Pedagog som inte ser vart ljudet 

kommer ifrån säger, ”Men vem är det som rör runt?” Flickan säger, vi letar efter en gubbe! 

Pedagogen svarar, Det behöver ni inte göra nu! (2017:12:05 kl 9:15). 

 

Det centrala med de här situationerna är att de avslutas med en tillsägelse då frågorna 

och påståenden inte ger effekt. Tillsägelserna verkar för att tydliggöra för barnen vad 

som är avvikande och vad som är normalt utifrån förväntningar. Barnen förväntas 

korrigera sitt handlande utifrån de tillsägelser de får och därmed begränsas deras 

handlingsutrymme. Barnens handlingsutrymme begränsas till tystare och stillsammare 

lekar genom att pedagogerna uttrycker tillsägelser.  

  

Hur pedagoger signalerar att barn får handlingsutrymme 

 
Kontrollberöring 
 

Kontrollberöring sågs användas av pedagogen för att uppmuntra barns handlingar efter 

en uppmaning.  

 
Pedagogen ropar nu är det dax att städa! När pojkarna i legorummet städat färdigt får de high five 

av pedagogen som sitter på en stol utanför rummet och ”bra jobbat” var och en när de går ut från 

rummet (2017:12:05 kl 11:00). 

 
Pedagogen signalerar genom kontrollberöring att deras handlingar var bra och att de 

lever upp till förväntningarna som finns på förskolan. Det vill säga att pedagogens 

bemötande signalerar ett handlingsutrymme mot barnen där man städar upp efter sin 

lek. Jag har även sett att pedagoger avvänder kontrollberöring för att på ett positivt sett 

signaler för barnet vilket handlingsutrymme som erbjuds. 
 

Pedagogen lägger armen om en pojke som rör sig i samlingen. ”Nu ska vi sitta på rumpan så ska vi 

se vad vi ska göra” (2017:12:06 kl: 9:15 ). 
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Pedagogen använder kontrollberöring för att uppmuntra barnet att handla inom ramen 

för normaliteten och på ett positivt sätt signalera handlingsutrymme för barnet. Genom 

att på det här sättet uppmuntra det som anses normalt korrigeras barnen mot en 

homogen grupp. 

 

Uppmana  

När pedagoger leder och fördelar ordet så bemöter de barnen med uppmaningar om att 

ta del av talutrymmet.  

 
Det är samling och pedagogen frågar alla barnen varför Bitis är ledsen? (en figur i en saga) Många 

räcker upp handen samtidigt som de pratar rakt ut. Pedagogen höjer sin hand och säger, ”vänta, 

vänta, kalle får svara!” (2017:12:06 kl: 9:20 ). 

 

 

Situationen tolkas som att pedagogen har ett medvetet tänk när de uppmanar barn att ta 

del av talutrymmet. Pedagogen fördelar ordet genom att uppmana en pojke att prata och 

pojken uppmuntras på det här sättet ta del av handlingsutrymmet. Pedagogerna 

signalerar på det här sättet vilket handlingsutrymme barnet har, var och när det är ok att 

tala. Detta kan vi se exempel på i ytterligare en situation. 

 
En flicka vill berätta vad hon ska vara på lucia. Pedagog svarar, ”vänta vi ska inte tala om det nu, 

Kalle ska få räkna alla barn”. En annan flicka räcker upp handen efter ett tag, ”vet du?” Pedagog 

svarar, ”nej berätta”! Flickan berättar... En pojke säger, ”fröken vet du? det va den här dagen 

pappa kom…” Pedagogerna lyssnar och ställer följdfrågor (2017:12:06 kl: 9:25 ). 

 

 

I den här situationen uppmanar pedagogen barnen till att dela talutrymmet ibland, när 

det inte krockar med något annat. Pedagogen uppmanar Kalle att räkna alla barn vilket 

gör att flickans handlingsutrymme begränsas, men när en annan flicka lite senare frågar 

om hon får prata uppmuntras hon. Pedagoger presenterar handlingsutrymme genom att 

uppmana barnen till att prata eller att inte prata. Barnen korrigeras på det här sättet för 

att agera inom ramen för ordning utifrån hur pedagogen väljer att fördela ordet och 

uppmana barnet att ta del av talutrymmet. Pedagoger bemöter även barn med 

uppmaningar i situationer som inte handlar om att pedagogen leder och fördelar ordet. 
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Kalle blir sur för att Pelle gör fel när de spelar spel. Pelle vill gå därifrån och kalle ropar då på 

pedagogen. Pedagogen säger, ”Om Pelle inte vill vara med så måste han inte, men då får han 

hjälpa till att städa” (2017:12:05 kl 10:30). 

 

Den här situationen handlar om barns vilja att byta aktivitet och pedagogers uppmaning 

i samband med detta. Pedagogen uppmuntrar barnets önskan med en uppmaning om att 

han i så fall får hålla sig till reglernas och hjälpa till att städa undan. Pedagogen 

uppmuntrar barnet att få handlingsutrymme genom att förklara vilka regler som gäller 

när man vill byta aktivitet. I observationsmaterialet observerades även att pedagoger 

använder uppmaningar som ett sätt att upprepa och förtydliga de ordningar som gäller 

för stunden innan barnen börjat göra något. 
 

Barnen kommer in efter utelek och en pedagog säger till en pojke: ”Nu får du hitta på något lugnt 

innan vi går till maten”. Pedagogen vänder sig sedan till en annan pojke och säger: ”Sen gör vi 

något lugnt vid borden… Du får göra något lugnt vid borden!”. Pojken pekar då mot legorummet 

och säger: ”Jag vill vara där!”, pedagogen svarar: ”Ja du kan vara där”. Pojken tittar in i 

legorummet och går sedan iväg, då kommer pedagogen och hämtar honom och säger: ”Du får vara 

i legorummet nu” (2017:12:05 kl 11:00). 

 

I den här observationen ses hur pedagogen använder uppmaningar som ett sätt att 

uppmuntra pojkarna att hålla sig till lugna aktiviteter vid borden samtidigt som de 

uppmuntras till att välja vad de vill göra. Pedagogen signalerar vilket handlingsutrymme 

som är accepterat och på det viset får barnen frihet att välja aktivitet inom ramarna för 

normaliteten. 

 

Påståenden och frågor 

En iakttagelse som gjorts är att pedagoger använder frågor som ett sätt att påstå något 

och signalera handlingsutrymme. 
 

En pedagog uppmärksammar en situation och säger till pojken som är inblandad: ”Det där var väl 

inte trevligt, var du arg på den andra pojken, är det därför du gör så där?”. Pojken leker vidare 

(2017:12:06 kl 10:00). 

 

Pedagogen i den här situation påstår att något inte var trevligt och använder en fråga för 

att påstå att pojken kanske var arg när han gjorde som han gjorde. Pojken uppmuntras 
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på det här sätet att tänka på varför han gjorde som han gjorde och att han får fortsätta 

göra det han gör förutsatt att han beter sig trevlig mot sina kamrater. 

 
”Var inte du blöt Astrid? Men vantarna då, hur tänkte du nu?”. Flickan har lämnat blöta vantar på 

hyllan och får gå och hänga upp dem i torkskåpet. Pedagogen ropar på en annan flicka: ”Kan du 

komma Katrin? Hur ser det ut här då, är det snyggt?” ( 2017:12:05 kl 13:30). 

 

Pedagogen i den här observationen påstår i sin fråga att flickorna inte tänker sig för när 

de lägger sina blöta kläder på hyllan. Även här uppmuntrar pedagogen att flickorna ska 

tänka efter själva och signalerar ett handlingsutrymme som handlar om att man ska vara 

självständig och vara noga med sina kläder och hur det ser ut på hyllan. Flickorna får 

frihet att ordna till det själva. I ytterligare en situation uppmuntras barnens handlingar 

genom ett påstående 

 
En flicka som nyss kom till förskolan börjar hjälpa till och plocka ihop fast hon inte har lekt eller 

tagit fram några leksaker och pedagogen säger: ”Du är ju snäll och hjälper till fast du kom nyss!” 

(2017:12:05 kl 11:00) 

 

I den här observationen används ett påståenden för att uppmuntra barnet för sin 

handling och signalera handlingsutrymme. Pedagogen pekar på det här sättet ut att det 

inte förväntas av henne att städa undan sådant som hon inte stökat till och genom att 

påstå att hon är snäll när hon gör det så uppmuntras barnets handlande. I 

observationerna har det även visats att pedagoger bemöter barn med frågor för att 

avleda på olika sätt och på det viset signalerar handlingsutrymme för barnen. 
 

De äldsta barnen ska göra en gruppaktivitet tillsammans. Det är fem barn, två flickor och tre 

pojkar. Pedagogen ber dem att ta varsin matta som de kan sitta på och går ut ur rummet. Barnen 

börjar tala med varandra och en flicka säger att hon är en korv och viker upp mattan runt sig som 

ett bröd. När pedagogen kommer tillbaka har de andra barnen också börjat leka korv. Ett barn 

ropar att någon åt upp den och ett annat barn ropar att någon bara åt upp brödet. Pedagogen sätter 

sig ner och säger: ”Idag ska vi träffa två nya kompisar, vet ni vilka?”, barnen får gissa och sedan 

berättar pedagogen att två barn från två andra avdelningar ska komma och vara med, flickan 

avbryter och ropar: ”Jag är en korv! Jag är en stor korv!”. ”Känner du igen boken?”, frågar 

pedagogen flickan och håller upp boken och flickan svarar: ”Nej” (2017:12:05. KL10:00). 

 

Pedagogen uppmuntrar eller tillrättavisar inte barnets handlingar utan ställer frågor för 
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att uppmuntra barnet utifrån de förväntningar som finns, det vill säga att engagera sig i 

pedagogens planerade aktivitet. Pedagogen signalerar på det här sättet vilket 

handlingsutrymme barnet har, det vill säga handlingar som har med aktiviteten att göra.  

 

Tillsägelser 

I observationerna kan man se att pedagoger använder tillsägelser som avslutas med en 

uppmuntran om något.  

 
Vid en samling smyger en pojke sig ur ringen och häller ut ärtpåsarna på golvet. Han börjar kasta 

ärtpåsarna och riktar sig mot en pedagog som får en ärtpåse i ansiktet och säger: ”Nej inte kasta!”. 

Pojken slutar inte så en annan pedagog börjar plocka bort ärtpåsarna och säger samtidigt: ”Nej nu 

får ni sluta kasta så vi kan sjunga en sång och sen ska vi gå och äta frukt”.1  

 

Pedagogen signalerar att han ska få handlingsutrymme genom att säga till honom att 

sluta med det han gör så att han kan får göra något han förväntas uppskatta. Utifrån 

förväntningar som finns korrigeras barnets handlingar och pedagogen erbjuder 

möjligheter inom ramarna för normaliteten.  

 
Pedagogen hämtar Kalle som lekte med en kompis en bit bort, är full med snö och ser ledsen 

ut. Pedagogen säger, ”Men du kan inte står där borta och gråta, du måste säga till själv, vi trodde 

det va en lek när du lät så” (2017:12: 07. kl 9:15). 

 

Pojken bemöts med en tillsägelse om att han gör fel när han inte kommer och berättar 

när han är ledsen och att han förväntas och uppmuntras komma och berätta istället för 

att sitta och gråta. Pedagogen signalerar med en tillsägelse vilket handlingsutrymme 

barnet har i sådana här situationer. Det vill säga, är man ledsen så förväntas man komma 

och berätta det för pedagogen. 

 

Sammanfattning  

För att på ett lättare sätt få en översyn över hur flickor och pojkar bemöts samt om det 

finns skillnader i vilka styrningsmekanismer som används mot flickor och pojkar 

presenteras detta i en korstabell. Som författare av denna studie är jag är medveten om 

att min studie inte erbjuder ett tillräckligt stort kvantitativt underlag för att generalisera 
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men har valt att ta med tabellen som en pedagogisk illustration för att förenkla 

förståelsen hos läsaren. 

 
STYRNINGSMEKANISM HANDLINGSBEGRÄNSNING HANDLINGSUTRYMME      

KONTROLLBERÖRING 

 

 

Pojkar 2 

Flickor 0 

Pojkar 2 

Flickor 0 

     

UPPMANINGAR 

 

 

Flickor 3 

Pojkar 0 

Flickor 1 

Pojkar 4 

     

PÅSTÅENDEN OCH 

FRÅGOR 

 

Flicka 1 

Pojke 1 

Flicka 2 

Pojke 2 

     

TILLSÄGELSER Flicka 1 

Pojke 1 

Flicka 0 

Pojke 2 

     

 

Tabell 1. Använda styrningsmekanismer för flickor respektive pojkar. 

  

Kontrollberöring används istället för eller som ett komplement till de verbala 

tillsägelserna eller uppmaningarna. Kontrollberöring är en väldigt subtil styrningsteknik 

vilket gör att den är svårupptäckt. När observationerna sorteras på det här viset, visar det 

på ett mönster där det ofta är pojkar som styrs med kontrollberöring. Utifrån Hirdmans 

teori om genusordningen kan det tolkas som ett sätt att flickor och pojkar hålls isär 

genom att de styrs på olika sätt, när de blir bemötta med olika styrningsmekanismer.  

 

Uppmaningar är en styrningsmekanism som pedagoger använder för att tydliggöra 

regler och normer som gäller på förskolan samt för att fördela talutrymme. 

Mönster och strukturer i hur pedagogers använder uppmaningar i bemötande och 

respons visar att flickor oftare bemöts med uppmaningar för att begränsa  

handlingsutrymmet när konflikter uppstår och när flickorna vill byta aktivitet. 

Pedagogerna använder uppmaningar för att uppmuntra och signalera talutrymme mest 

mot pojkar men också mot flickor. Utifrån den bild som målas upp kan man utifrån 

Hirdmans genusteori tolka det som att pojkar och flickor värderas olika och hålls isär 

när de bemöts med olika styrningsmekanismser. Pojkar värderas högre när de 

uppmuntras att ta större del av talutrymmet och uppmaningar mot flickor består i högre 
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grad av begränsningar. 

 

Påståenden och frågor används ibland för att styra barnen och ibland på det sättet, att 

det inte ens uppfattas som en fråga, utan mer som ett påstående eller att ett påstående 

uppfattas som en fråga. Observationerna visar en bild av att påståenden och frågor 

används för att peka ut, tydliggöra normen särskilja barn från gruppen och begränsa 

deras handlingsutrymme med målet att skapa en homogen grupp. Påståenden och frågor 

används som styrningsteknik mot både flickor och pojkar och visar på mönster och 

strukturer i pedagogers bemötande där flickor och pojkar bemöts lika. 

  

Tillsägelser används mer som en tydlig styrningsteknik i syfte att korrigera barnets 

handlingar utifrån vad som ses som normalt och önskvärt samt vad som ses 

avvikande/inte önskvärt. Tillsägelserna av en mer tillrättavisande karaktär när 

pedagogerna förmedlar handlingsbegränsningar används när påståenden och frågor inte 

tyckts ge önskad effekt. Den här sortens styrningsmekanism används av pedagoger mot 

både flickor och pojkar så att de ska leka tystare och stillsammare lekar. När 

pedagogerna på ett mer positivt sätt signalerar handlingsutrymme med en tillsägelse 

innehåller tillsägelsen uppmuntrande utifrån förväntningar om vad barnet ska göra eller 

vad barnet tycker om. Denna teknik sågs användas huvudsakligen mot pojkar. Att 

bilden visar att enbart pojkar bemöts med uppmuntrande tillsägelser visar på mönster 

och strukturer i pedagogers bemötande och respons som skulle kunna tolkas utifrån 

Hirdmans genusteori som att flickor och pojkar värderas olika. Pojkar värderas 

”duktiga” när de uppträder önskvärt, medan det av pedagoger verkar betraktas som 

”naturligt” för flickorna. 

 

DISKUSSION   
Diskussionen är uppdelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen förs ett kort resonemang kring valet av metod som studien bygger på 

utifrån för- och nackdelar och kritiska ställningstaganden. I resultatdiskussionen 

återvänder studien till frågeställningen och diskuterar studiens resultat i relation till 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 
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Metoddiskussion 
Studiens metod hjälper till att ge en viss insikt i hur pedagoger bemöter barn i förskolan. 

Om metodvalet istället hade varit filminspelning, hade det i efterhand gått analysera 

pedagogernas bemötande mycket mer ingående och en mer detaljerad beskrivning av 

situationerna hade varit möjlig. Valet att inte använda filminspelning beror dels på 

studiens begränsade tidsram och dels förskolechefernas invändning mot ett sånt 

metodval av verksamheterna i den aktuella förskolan. De observationer som 

genomfördes beskrevs istället med hjälp av fältanteckningar, ofta kortfattade 

beskrivningar, vilket kan ha gjorts att dessa inte skildrar en rättvis bild av bemötandet. I 

valet av metod övervägdes att använda ett observationsschema för att på ett lättare sätt 

fånga in datamaterial inom förutbestämda kategorier, men eftersom att jag inte visste 

vilka styrningsmekanismer som skulle hittas avstod jag från detta metodval. Valet att 

observera några förskollärare under en kortare tid gör att datamaterialet och studien 

således blir relativt begränsad, vilket gör att resultatet troligen inte kan räknas som 

generaliserbart, eftersom det inte speglar hur en större mängd pedagoger bemöter barn 

(Justesen & Mik-Meyser, 2011, s. 37).  

 

Resultatdiskussion 

Styrningsmekanismer som i olika grad begränsar och bejakar 

För att svara på studiens syfte lyfts vilka styrningsmekanismer som finns i pedagogers 

bemötande när de signalerar handlingsbegränsningar och handlingsutrymme, och om 

olika kön har betydelse för vilka styrningsmekanismer som används vid dessa tillfällen. 

 

Resultatet visar att samma styrningsmekanismer används för att både begränsa barnens 

handlingsutrymme och för att signalera handlingsutrymme. Pedagogerna kan på ett mer 

tillåtande sätt eller ett mer negligerande sätt bemöta och ge barn respons i användandet 

av olika styrningsmekanismer. I Johanssons (2003) studie beskrivs att pedagoger i olika 

grad närmar sig barnets perspektiv när de använder sin makt i förskolan. I den här 

studien har det observerats att pedagoger i olika grad begränsar barnen och att även 

begränsningar innehåller bejakande i olika grad. Detta gör att vissa situationer inte 

enbart kan tolkas som begränsande, då bemötandet ofta även signalerar ett 

handlingsutrymme. När pedagoger använder sin makt på det här sättet tolkar jag det 

som att styrningen blir subtil och kan ge barnen en känsla av att de själva får välja.  
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Tullgren (2004) beskriver att pedagoger använder inneslutande och uteslutande tekniker 

för att korrigera barnens lek mot rådande normer och att aktiva högljudda lekar inte är 

tillåtet. Inneslutande tekniker handlar om att ge barnen beröm eller uppmärksamhet och 

uteslutande tekniker handlar om att säga till barnen eller avlägsna dem. Jag tolkar det 

som att inneslutande tekniker kan jämställas med att signalera handlingsutrymme och 

uteslutande tekniker kan jämställas med att utrycka handlingsbegränsningar och att 

styrningsmekanismerna som mitt resultat bygger på, finns med som små mekanismer 

som regleras åt en mer innelutande/uppmuntrande sätt att signalera handlingsutrymme 

eller ett med utelutande/begränsande av handlingsutrymme. I analysen av studiens 

material kan man se att pedagogers bemötande och respons till stor del handlar om att 

styra barnen mot rådande normer vilket ofta handlar om barnen ska vara tysta, sitta stilla 

och leka något lugnt, detta för att skapa en homogen grupp vilket stämmer överens med 

tidigare forskning (Tullgren ). 

 

Johansson (2003) betonar i sin tur att pedagogers barnsyn står i relation till pedagogers 

sätt att följa det normativa uppdraget. Utifrån Johanssons forskning kan man tänka att 

pedagogers bemötande speglar deras barnsyn och deras barnsyn speglar deras 

bemötande. Vilket gör att det vidare skulle vara intressant att följa flera förskollärare 

med olika barnsyn och hur det påverkar deras bemötande utifrån mitt resultat om 

styrningsmekanismer. Arnér (2006) resultat visar att pedagogers bemötande styrs av 

mer eller mindre dolda regler men att pedagoger ser sig försöka förhålla sig till barnens 

initiativ på ett sätt så att både barn och vuxna vinner på det. Arnérs resultat skulle kunna 

förklaras med att pedagogers styrning i olika grad erbjuder både begränsning av 

handlingsutrymme och handlingsutrymme för att gå barnens initiativ till mötes, vilket 

ligger i linje med min studies resultat. Dolk (2013) lyfter fram det faktum att normer är 

en tydlig utgångspunkt för makt och handlar om att påverka andra människor utifrån 

den norm som råder. Utifrån vad tidigare forskning säger kan man se att pedagogers 

bemötande är påverkat av normer, dolda regler, det normativa uppdraget och den 

barnsyn som pedagogen i grund och botten har. Utifrån detta kan man se att pedagogers 

bemötande kan vara väldigt olika från pedagog till pedagog och att mitt resultat blir 

påverkat av detta.  
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Mönster och strukturer i hur pedagogerna begränsar respektive ger 

handlingsutrymme åt flickor och pojkar.  

Läroplanen betonar att pedagoger ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller och att flickor och pojkar inte ska begränsas utifrån stereotypa könsroller 

(Lpfö 16, s. 5). Könsmönster handlar om det mönster som kan urskiljas i bemötanden av 

flickor och pojkar av pedagoger. Könsroller är de roller som barn intar utifrån det 

bemötande de får. Pedagogers bemötandet utrycker förväntningar mot barnet om hur 

barnet förväntas vara och barn anpassar sig automatiskt därefter (Wedin, 2014, s. 179) 

 

Det mönster som kan urskiljas i pedagogers bemötande mot flickor och pojkar visar på 

en viss skillnad i bemötandet. Kontrollberöring sågs användas enbart mot pojkar vilket 

är intressant. Det kan ha en rad olika förklaringar, vilket skulle vara intressant att 

undersöka vidare. Uppmaningar användes till större del för att begränsa flickors 

handlingsutrymme och för att uppmuntra pojkars talutrymme, vilket stämmer överens 

med tidigare forskning som säger att pojkar uppmuntras att ta större del av talutrymmet 

(Månsson 2000). Påståenden och frågor användes både mot flickor och pojkar vilket då 

tyder på att det inte finns någon skillnad i pedagogers bemötande när det gäller 

användandet av påståenden och frågor. Tillsägelser som begränsar sågs användas mot 

både flickor och pojkar medans uppmuntrande tillsägelser mer användes mot pojkar. Att 

både uppmaningar och tillsägelser som signalerar handlingsutrymme används mer mot 

pojkar än flickor visar då på en viss skillnad i hur pedagoger bemöter och ger barn 

respons i förskolan. Eidervald (2009) har undersökt tillsägelser för flickor och pojkar i 

förskolan betonar att pedagoger gör skillnad mellan könen. Månsson (2000) har 

undersökt barnens olika signaler och pedagogers respons på detta och kommit fram till 

att både flickor och pojkar får respons och negligerande förekommer mot både flickor 

och pojkar och att det finns en knappt märkbar skillnad i pojk och flickbemötande i 

pedagogledda aktiviteter. Dolk (2013) och Tallberg Broman (2009) lyfter fram att 

forskning säger att barn utifrån sitt kön möter olika villkor i förskolan och positioneras 

på ett sätt som tydligt hänger ihop med deras kön. Mitt resultat visar att flickor och 

pojkar ibland bemöts lika och ibland bemöts olika och stämmer till viss del överens med 

tidigare forskning.  
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Månson (2000) lyfter fram att pedagogers bemötande är en viktig del i hur barn lär sig 

uppfatta sig själva och det sker i en process som handlar om genus och kultur. I den 

svenska kulturen har några begrepp kommit att bli viktiga för ett jämställt samhälle.  

Likvärdigt bemötande där vi värderar alla barns egenskaper och intressen lika blir 

intressant att diskutera i det här sammanhanget. Mönstret i mitt resultat visar på att det 

finns en viss skillnad i hur vi bemöter flickor och pojkar och utifrån vald metod 

(Hirdmans teori) kan man tolka det som att pojkar värderas högre än flickor när 

pedagoger i större uträckning bemöter pojkar med att på ett uppmuntrande sätt signalera 

handlingsutrymme. Lika behandling är ett ord som målar upp en bild av att alla ska 

behandlas lika med samma bemötande. Vad är det som gör att vi använder olika 

styrningsmekanismer vid olika tillfällen mot olika barn och måste det betyda att något 

av könen värderas lägre? Eidervald (2011) beskriver olika uppfattningar som finns om 

det kvinnliga och det manliga och hur dessa uppfattningar påverkar vårat tänkande om 

vad flickor och pojkar behöver stärkas i. Vi kan ställa oss frågan, är det ett könsmönster 

i pedagogers bemötande eller är deras bemötande ett resultat utifrån att alla barn är 

olika? Studien öppnar upp för ytterligare forskning om pedagoger bemöter barn olika 

för att de är olika eller om de bemöter barn utifrån traditionella könsroller?  
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Bilaga 1. 
 
 
Informationsbrev till vårdnadshavare 
om den undersökning som vi har för avsikt att genomföra på Ditt barns avdelning. 
 
Som blivande förskollärare skall vi som avslutning på vår utbildning göra ett examensarbete. 
Vi har valt att studera pedagogers bemötande av barn i förskolan. Studiens syfte är att undersöka pedagogers 
bemötande av barn i förskolan utifrån ett genusperspektiv. 
 
Metoden för vår studie är observationer i verksamhetens vardagliga situationer.  
Det innebär att ditt barn kommer att delta men inte vara i fokus för observationerna. 
 
Insamlade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att förskolan, avdelningen och Ditt 
barn eller andra uppgifter som möjliggör identifiering kommer att avidentifieras och förbli anonymt genom 
hela processen. Dokumentationsmaterialet förvaras oåtkomligt för obehöriga, endast i bearbetad form 
kommer materialet från studien att presenteras muntligt och skriftligt, för lärare och kurskamrater inom 
undervisningen vid Högskolan Dalarna. 
 
Våra observationer kan vara i relation till just Ditt barn och därför måste vi informera Dig om vår studie och 
be om Ditt samtycke till Ditt barns deltagande. 
Ditt barns deltagande är frivilligt. Du eller Ditt barn kan när som helst avbryta  
deltagandet utan närmare motivering. 
 
 
Du som vårdnadshavare tillfrågas härmed om Ditt barns medverkan i denna studie. 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
Programansvarig Förskollärarprogrammet Högskolan Dalarna 
Ida Byhlin 
023-778 486 
ijs@du.se 

Elisabeth Nässén 
070-224 42 51 
h14elnss@du.se  
Underskrift: ___________________________________________ 
    
 
Johanna Halvarsson 
070-295 76 62 
h14jhalv@du.se 
Underskrift: ___________________________________________ 
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Informerat samtycke 
 

Med detta formulär vill vi försäkra oss om att Du tagit del av information om studien som vi kommer att 
genomföra. Kryssa i ja eller nej i markerade rutor. 
 
 
 
Jag godkänner att mitt barn (namn): __________________________________________ 
 
 
Får delta i de observationer som kommer att genomföras i det vardagliga situationerna i förskolan som 

presenteras i bifogat informationsbrev   JA□ NEJ□ 

 
 
   
                                                          
 
 
Namnteckning: __________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________________________________________ 

 
 
Datum: ________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
Ifyllt formulär lämnas till förskolan. 
 
Med vänlig hälsning 
Elisabeth Nässén och Johanna Halvarsson 
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Bilaga 2. 

 
Medgivande vid observation 
 
 
Tack för att Du ställer upp! 
 
Vi, Johanna Halvarsson & Elisabeth Nässén är tacksamma för Ditt godkännande och att Du accepterar att vi 
får observera Dig för vårt examensarbete. Syftet med studien är att uppnå en ökad kunskap om pedagogers 
bemötande av barn i förskolan utifrån ett genusperspektiv. 
 
Ditt deltagande är frivilligt. Du kan, och har rätt att avbryta observationen när som helst. Ditt och andras 
namn som kommer att förekomma i studien och under observationerna kommer att ändras och 
avidentifieras. Det innebär att Du och alla andra som medverka kommer att vara helt anonyma. 
 
Genom din underskrift kommer du att godkänna villkoren för ditt deltagande och ge Din tillåtelse till oss att 
observera och föra anteckningar om Dig i mötet med barnen i olika vardagliga situationer på förskolan. Du 
ger oss också Ditt medgivande om att vi får använda det vi har antecknat vid observationerna till vår studie. 
 
Godkännandet undertecknas i två exemplar varav Du kommer att få behålla en av blanketterna och vi 
behåller den andra blanketten. 
 
 
 

□ Villkoren godkänns 
 
 
 
 
Datum, Ort 
 
 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
Informationsbrev till vårdnadshavare 
om den undersökning som vi har för avsikt att genomföra på Ditt barns avdelning. 
 
Som blivande förskollärare skall vi som avslutning på vår utbildning göra ett examensarbete. 
Vi har valt att studera pedagogers bemötande av barn i förskolan. Studiens syfte är att undersöka pedagogers 
bemötande av barn i förskolan utifrån ett genusperspektiv. 
 
Metoden för vår studie är observationer i verksamhetens vardagliga situationer.  
Det innebär att ditt barn kommer att delta men inte vara i fokus för observationerna. 
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Insamlade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att förskolan, avdelningen och Ditt 
barn eller andra uppgifter som möjliggör identifiering kommer att avidentifieras och förbli anonymt genom 
hela processen. Dokumentationsmaterialet förvaras oåtkomligt för obehöriga, endast i bearbetad form 
kommer materialet från studien att presenteras muntligt och skriftligt, för lärare och kurskamrater inom 
undervisningen vid Högskolan Dalarna. 
 
Våra observationer kan vara i relation till just Ditt barn och därför måste vi informera Dig om vår studie och 
be om Ditt samtycke till Ditt barns deltagande. 
Ditt barns deltagande är frivilligt. Du eller Ditt barn kan när som helst avbryta  
deltagandet utan närmare motivering. 
 
 
Du som vårdnadshavare tillfrågas härmed om Ditt barns medverkan i denna studie. 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
Programansvarig Förskollärarprogrammet Högskolan Dalarna 
Ida Byhlin 
023-778 486 
ijs@du.se 

Elisabeth Nässén 
070-224 42 51 
h14elnss@du.se  
Underskrift: ___________________________________________ 
    
 
Johanna Halvarsson 
070-295 76 62 
h14jhalv@du.se 
Underskrift: ___________________________________________ 
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