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Sammanfattning 

I läroplanen står det att förskolan ska arbeta för att flickor och pojkar ska få lika stort 

inflytande och utrymme, arbetet ska väcka glädje och alla barn ska känna att det är givande att 

lära sig nya saker. Förskollärarna ska aktivt motarbeta de traditionella könsrollerna genom att 

låta pojkar och flickor ha lika möjligheter till utveckling och lärande. På- och 

avklädningssituationerna i hallen är en del av förskolans vardagsrutiner som innehar potential 

till att stimulera samspel, språk och barns inflytande med genusperspektivet i fokus. 

Studiens syfte var att jämföra och analysera hur kvinnliga förskolepedagoger bemöter pojkar 

och flickor vid på- och avklädningssituationerna i hallen. För att uppnå syftet ställde vi oss 

följande frågor: Hur fördelar pedagogerna sin tid/uppmärksamhet mellan flickor respektive 

pojkar under på- och avklädning? Hur påverkas på- och avklädningssituationen av hur 

pedagogernas förhållningssätt, vad gäller genus, tilltal och inflytande, speglas i deras 

agerande? Finns det skillnader mellan en central förskola och en landsbygdsförskola när det 

kommer till pedagogernas förhållningssätt till på- och avklädningssituationen? Studien utgick 

ifrån empiri insamlad under sammanlagt 6 intervjuer och 7 observationer som genomfördes 

på en centralt belägen förskola samt en landbygdsförskola. Den centrala förskolan har 

åldersblandade avdelningar, medan landsbygdsförskolan har åldershomogena barngrupper. 

Undersökningen visade att uppdelningen i antal pojkar och flickor i barngruppen  inte 

behövde påverka hur tid och utrymme faktiskt fördelades mellan könen. Det som visat sig 

vara avgörande är istället pedagogernas förhållningssätt och vilja till engagemang. 

Observationerna visade att det skiljde sig mycket åt mellan hur mycket tilltal/uppmärksamhet 

barnen fick från pedagogerna. På den centrala förskolan fick pojkarna 65 % medan flickorna 

bara fick 35 %. På den andra medverkande förskolan, landsbygdsförskolan, var fördelningen 

42 % till pojkar och 54 % till flickor (resterande procent ansågs vara allmänna tilltal). En 

tydlig slutsats av studien, som kan grundas på både observationer och intervjuer, är att ett 

arbetslag som har bra kommunikation och sammanhållning också kommer ha en mer positiv 

atmosfär under på- och avklädningen. 

 

Nyckelord: inflytande, genus, kommunikation, jämställdhet, sociokulturell teori 
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1 Inledning 

Under vardagen i förskolan sker det ständig kommunikation mellan pedagoger och barn. 

Hallen är den plats som markerar gränsen mellan hemmet och den pedagogiska tillvaron i 

förskolan. I hallen finns en mängd förväntningar och normer, både på barn och pedagoger 

(Løkken, Haugen & Röthle, 2006). Vid dessa tidpunkter finns mindre möjligheter till 

eftertanke än vid andra tillfällen vad gäller bemötande och kommunikation. Under på- och 

avklädningen i hallen är momenten som ska hinnas med många och detta kan leda till att 

kommunikationen i större utsträckning blir bristfällig eller kanske till och med helt uteblir. 

Med utgångspunkt i hur pedagogerna bemöter flickor respektive pojkar har studien som avsikt 

att studera och analysera hur detta bemötande ser ut i den specifika på- och 

avklädningssituationen som sker som rutin i förskolan. 

 

Genusvetenskap har under 2000-talet fått ett allt större utrymme i förskolorna och det pratas 

allt oftare om ett “medvetet förhållningssätt” hos pedagogerna (Lenz Taguchi, Bodén & 

Ohrlander, 2011). Genom historien har jämställdhet ansetts vara en kvinnofråga, vilket har 

gjort det till ett känsligt ämne att ta upp i exempelvis ett arbetslag. När arbetet blir rutin faller 

vi in i ett omedvetet handlande, och att arbeta med att bryta invanda mönster blir därför något 

som lätt upplevs som ett hinder. Som pedagoger behöver vi då inse att förändringsarbetet 

handlar om att gynna barnen, snarare än att påpeka brister hos oss själva (Svaleryd, 2003). 

Vårt intresse av att fokusera på på- och avklädningssituationen kommer av att det är en 

situation som försvårar reflektion och istället kräver omedelbara handlingar från 

pedagogernas sida. Bidrar dessa omedelbara reaktioner till att förstärka de rådande 

könsnormerna eller kan pedagogerna fortfarande bibehålla det öppna förhållningssätt som det 

strävas efter i den övriga verksamheten? 

1.1 Syfte 
Studiens syfte är att beskriva, analysera och förstå hur kvinnliga pedagoger bemöter pojkar 

och flickor, i åldrarna 1-5 år, under den dagliga på- och avklädningsrutinen. Studien är 

utformad som en jämförelse mellan två förskolor. Som grund för studien finns tre 

frågeställningar: 

 

Hur fördelar pedagogerna sin tid/uppmärksamhet mellan flickor respektive pojkar under på- 

och avklädning? 

 

Hur påverkas på- och avklädningssituationen av hur pedagogernas förhållningssätt, vad gäller 

genus, tilltal och inflytande, speglas i deras agerande? 

 

Finns det skillnader mellan en central förskola och en landsbygdsförskola när det kommer till 

pedagogernas förhållningssätt till på- och avklädningssituationen? 
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2 Litteraturöversikt 
I den här delen belyses olika faktorer som har betydelse för det sociala mötet som sker under 

på- och avklädningssituationen. Studien har fokus på pedagogernas roll och därför är 

kommunikation emellan barnen eller stressfaktorer hos barnen inte inkluderade. 

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 
Lev Vygotskij (1896-1934) grundlade den sociokulturella teorin, som under 2000-talet fått 

allt större utrymme i pedagogiska sammanhang. Grundtanken är att utveckling och lärande 

först sker i ett socialt sammanhang innan barnet kan utföra det individuellt. Kopplat till en 

hallsituation kan det likställas med då pedagogen först hjälper till med jackans dragkedja 

genom att sätta ihop låset och att barnet är den som drar upp det men att barnet sedan i allt 

större utsträckning klarar av att stänga jackan på egen hand. Detta stegvisa lärande kallas för 

den proximala utvecklingszonen och handlar om att barnet med hjälp av en vuxen, eller någon 

annan som kan mer än det självt, kan utföra mer än vad barnet klarar av ensam (Imsen, 2006). 

Då lärande sker i sociala sammanhang är det viktigt att se barnets utveckling som en rörlig 

process: 

 

Pedagogiken bör inte orientera sig mot gårdagen i barnets utveckling utan mot 

morgondagen. Endast då kan den i inlärningsprocessen väcka liv i de 

utvecklingsprocesser som för närvarande ligger inom den närmaste utvecklingszonen. 

(Imsen, 2006:317) 

 

Vygotskij hävdade vidare att det viktigaste redskapet i sociala sammanhang är språket, 

exempelvis i form av begrepp och berättelser. Med ett pedagogiskt perspektiv blir det därför 

viktigt att barn och pedagoger har möjlighet att samspela i en kommunikativt rik miljö, 

exempelvis hallen (Pramling, 2008). 

 

2.2 Etik, moral och förhållningssätt 
Enligt Lenz Taguchi och Åberg (2005) har varje vuxen människa en uppfattning om barn, 

huruvida de kan tolkas som kompetenta och medvetna om sin utveckling eller snarare tomma 

skal som ska fyllas på med kunskap där vuxna är de som har de rätta svaren. Alla vuxna har 

en barnsyn, omedveten eller medveten. Oavsett vilket kommer den att påverka 

förhållningssättet till barnen och speglas i det praktiska arbetet. Barnen i förskolan kan aldrig 

välja vilka pedagoger de ska vara med, och därför vilar ansvaret på pedagogerna att göra 

beslut som grundar sig på medvetna värderingar. Dessa värderingar ska vara grundade i 

förskolans läroplan och arbetslaget bör arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt. 

 

Gren (2007) menar att förhållningssätt och etik kan tolkas som synonymer, då det i båda 

fallen handlar om att reflektera över sitt agerande. I vardagen kopplas termerna etik och moral 

ofta ihop, vilket inte är konstigt eftersom de i grunden har samma betydelse. Etik är ett ord 

från grekiskan, ethos, som betyder sedvana, sätt att bete sig eller karaktär. Moral är ett latinskt 

ord som även det betyder sedvana. Det som skiljer termerna åt är att det talas om moraliska 
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handlingar och etiska teorier. Etik är alltså den reflektion som görs över det praktiska 

agerandet. Att utöva etik på en personlig nivå går ut på att tolka sitt handlande utifrån vilka 

normer, värderingar och regler som styr det och vara öppen för förändring. Enligt Collste 

(2010) används, vid de tillfällen då människor upplever det svårt att leva upp till de 

förväntade moraliska handlingarna, ofta uttryck som hänvisar till ett allmängiltigt ”man”, som 

i exemplet ”man borde bemöta pojkar och flickor lika”. Att uttrycka sig så är ett sätt att lägga 

ansvaret hos någon annan. 

 

Förskolan är en arena där paternalism, ett begrepp som Collste (2010) diskuterar, ständigt gör 

sig gällande. Paternalism kan ses som en motsats till autonomi
1
 och medför att personen i 

maktposition tar beslut med den andres bästa i åtanke – utan att be om samtycke innan detta 

genomförs. Varje dag tar förskolepedagoger beslut under på- och avklädning som syftar till 

barnets bästa, utan att för den skull be om barnets samtycke. 

 

2.3 Bemötande och samspel 

Niss och Söderström (2006) trycker på att barnen ska känna trygghet i förskolan och för att nå 

detta är en viktig faktor att samspelet med pedagogerna fungerar. Varje barn har egna 

upplevelser av sin tidigare kontakt med vuxna människor, vilket gör att de kommer att ha 

olika förväntningar på bemötandet från de vuxna och det är då pedagogens uppgift att vinna 

barnens förtroende och bygga goda relationer. Utifrån vilket stöd och bemötande barnet får 

bygger barnet upp sin självkänsla, ett positivt bemötande där barnen upplever att de är 

omtyckta och blir respekterade grundlägger en stark självkänsla. Varje situation är ensam i sitt 

slag och därför finns det aldrig några rätta svar på hur pedagogen ska bemöta och samspela 

med varje barn. Under arbetet i barngruppen lär pedagogerna känna varje barn och lär sig med 

tiden vilket bemötande som passar varje barn bäst (Brodin & Hylander, 1998). Däremot 

uppmuntras flickorna till mer självständighet än pojkarna i på- och avklädningssituationer, 

vilket ger pojkarna mer av både verbal- och kroppskontakt då flickorna förväntas att klara mer 

(Månsson, 1996). 

 

På- och avklädningssituationerna i förskolan är stunder som kräver samarbete mellan 

pedagoger och barn. De yngsta barnen har oftast inte ännu den kunskap som krävs för att klä 

sig själv och behöver hjälp av pedagogerna. Det är inte alltid som barnet vill samarbeta och då 

når de inte de mål som pedagogen har med på- och avklädningen. Det samarbete som barnet 

och pedagogen har måste även fungera i samspel med hallens fysiska miljö. Hyllor, krokar 

och bänkar bör vara på barnets nivå, så att de själva kan hjälpa till och vara delaktig i 

aktiviteten. Det finns två sidor i de mål som pedagogen eftersträvar. Dels ska det finnas 

utrymme för avbrott och lek men barnet ska även få på och av sig kläderna i tid då 

verksamhetens rutiner består av en del förutbestämda aktiviteter (Løkken, Haugen & Röthle, 

2006).  

 

                                                           
1
  ”...varje människa både har rättighet och skyldighet att ta ställning i moraliska frågor. Till grund ligger 

uppfattningen att människan har förmåga och vilja att själv bestämma över sitt liv och sina handlingar. Hon bör 

därmed inte lasta över sitt ansvar på andra. Människan är med andra ord moraliskt autonom.” (Collste, 2010:78) 
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Som pedagog är det av stor vikt att ha förmågan att se till sig själv, eftersom det egna måendet 

kommer inverka på hur barnen bemöts i förskolan (Ellneby, 1999). De känslor pedagogen bär 

på kommer påverka agerandet, vilket i sin tur innebär att kollegor och barn kan läsa av 

situationen olika. De kommer därmed även förhålla sig till den och reagera på olika sätt. 

Läroplanen (Lpfö, 1998) understryker vikten av att barnen får möta vuxna i förskolan som har 

barnens möjligheter i fokus, både när det gäller varje enskilt barn och barngruppen som 

helhet.  

 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. (...) 

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. (Lpfö, 1998:7)  

2.4 Kommunikation och språk 
Kommunikation härstammar från det latinska ordet communica som betyder “gemensamt 

utbyte” eller communico som översätts till “göra gemensamt” (Nationalencyklopedin, 2014). 

Allt beteende är kommunikation och därför är det omöjligt att inte kommunicera (Løkken, 

Haugen & Röthle, 2006). För en positiv upplevelse av kommunikation är det nödvändigt med 

en väl fungerande interaktion mellan parterna. Genom ord och symboler uttrycker vi vår 

upplevelse av situation och sammanhang och tack vare denna kommunikation utvecklas 

samspelet mellan oss och människor i vår omgivning. Det är genom språket vi förmedlar våra 

tankar (Svensson, 2009, SOU, 2006:75).  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med varandra. (Lpfö, 1998:10) 

 

Vygotskij anser att barn kommunicerar för att få sina ”fysiska, psykiska och sociala behov 

tillfredställda genom att påverka andra” (Svensson, 2009:38). Språket har en tydlig social 

betydelse och spelar stor roll när det gäller vår kognition och vårt tänkande. Språket används 

för att visa social grupptillhörighet och spelar också in när det kommer till barns 

identitetsutveckling (Svensson, 2009, Lpfö, 1998, Imsen, 2006). Svensson (2009)  och Imsen 

(2006) redogör båda för Vygotskijs sociokulturella teori i relation till språket och presenterar 

två punkter som förklarar språkets huvudsakliga funktioner: 1) ett sätt att organisera 

människors gemensamma verksamhet 2) verktyg för vårt tänkande. Svensson (2009) skriver 

vidare om Piaget och dennes resonemang kring att barn talar med sig själva under aktiviteter 

för att uppfylla ett slags inre behov hos barnet, något som Piaget kallar för barnets 

egocentriska tal. 

 

Rika upplevelser av olika slag ger mycket att kommunicera om, vilket i sin tur leder till 

språklig utveckling. Det språkliga samspelet leder också till ökad intellektuell förmåga. 

(Svensson, 2009:32) 
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2.4.1 Tal i mötet med barn 
Talat språk kan delas in i tre områden: funktion (pragmatik), innehåll (semantik) och form 

(fonologi, morfologi och syntax). Pragmatiken handlar i korthet om regler hur talet används 

och anpassas till olika situationer. Pragmatiken kan studeras ur ett flertal infallsvinklar som 

har betydelse för samtalets funktion: 

* Samtalsämnet. I en förskola befinner sig den vuxna i en maktposition i förhållande till 

barnet och det kan påverka val av samtalsämne. 

* Turtagning. Hur fördelningen av talutrymmet fördelas mellan samtalsdeltagarna. 

* Ordvalsregler. Vilka ord som används anpassas till mottagarens ålder, kön, tidigare kunskap 

eller andra förutsättningar. 

* Emotionell ton. Med hjälp av röststyrka, betoningar och satsmelodi grundläggs vilken 

känsla som genomsyrar samtalet (Svensson, 2009). 

 

Semantiken omfattar språkets betydelseinnehåll. Det har att göra med att kunna tolka ord, 

meningar och satser utifrån den kontext som gäller. Talet består till sist av fonologi, morfologi 

och syntax som tillsammans utgör formen på språket. Fonologin behandlar språkljuden och 

hur de i olika kombinationer bygger upp vårt språk. Prosodin, alltså språkmelodin, påverkar 

hur vi uppfattar det talade ordet. Samma mening kan sägas med olika rytm och tonhöjd och 

därmed även tolkas på olika sätt av mottagaren. Morfologin är inriktad på ordbildning och 

syntax är det regelverk som styr hur ord sätts ihop till meningar på ett korrekt sätt. Ett 

exempel är att orden i påståendet “nu klär du på dig” också kan sättas ihop till en fråga (klär 

du på dig nu?) (Svensson, 2009). 

 

Som vuxen har vi utvecklat färdigheter i vad som kan kallas ett vuxentillbarn-språk. Det 

innebär att vi anpassar vårt tal till mottagaren, precis enligt de ordvalsregler som nämnts ovan. 

Av dessa regler är det framförallt kön som spelar in när det handlar om barn. Vuxentillbarn-

språk är något som finns i många språk och har 3 huvudsakliga funktioner: 

 

(1) Barnets intresse väcks, det förstår att den vuxne talar just till barnet. Dramatiskt utspel 

med hjälp av röst, ansiktsuttryck och gester bidrar till att hålla intresset vid liv. (2) 

Barnets förståelse underlättas. Man vill i den konkreta situationen förmedla ett budskap så 

effektivt som möjligt. (3) Barnets språkinlärning underlättas. Man främjar barnets 

språkinlärning i ett längre tidsperspektiv. (Einarsson & Hultman, 1984:54)  

2.5 Genus och jämställdhet 
Genus är ett begrepp som används vid könsegenskaper såsom kvinnligt och feminint 

respektive manligt och maskulint. Termen används även för att betona de olika relationer som 

finns mellan könen, till exempel normer och uppfattningar, där man studerar vad som 

uppfattas som kvinnligt och manligt (Genusfokus, 2014, Nationalencyklopedin, 2014). Genus 

i förskolan gestaltas tydligt av det samspel som leder till att barnen bygger en personlig 

uppfattning om vad det innebär att vara flicka eller pojke. ”I förskolan pågår denna köns- eller 

genussocialiserande process varje dag och varje stund” (SOU, 1997:157:67). Det är viktigt att 

påpeka att fokus ligger på tolkningen av könsskillnaderna och inte de faktiska olikheterna i 

sig (Kulick & Bjerén, 1987). 
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Jämställdhet är ett begrepp som innebär att både män och kvinnor har samma skyldigheter, 

möjligheter och rättigheter i samhället. Förutsättningen för jämställdhet är att det finns en 

jämn fördelning på makt och inflytande men även lika villkor vad gäller arbete 

(Nationalencyklopedin, 2014).  

Anledningen till att genuspedagogiken givits en sådan stor roll inom förskolan är för att det 

finns en utbredd mening om att förskolan utgör en viktig aktör när det kommer till att kunna 

genomföra genomgripande samhälleliga förändringar (Lenz Taguchi, Bodén & Orlander, 

2011). Att genus och jämställdhet fått högre status kan även avläsas i den nationella 

läroplanen för förskolan. Där står att läsa:  

 

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, 1998:5)  

 

Mellan flickor och pojkar finns en tydlig rollfördelning där vuxna hela tiden bidrar till att 

upprätthålla ett diskriminerande mönster så fort förväntningarna får dem att behandla flickor 

och pojkar olika (Wahlström, 2003, SOU, 2006:75). Wahlström menar vidare att flickor och 

pojkar utvecklas i skilda världar där de flesta flickorna ska vara mer försiktiga och pojkarna 

mer aktiva. Pedagogerna i förskolan har stora behov av att kunna förutse vad som sker i 

barngruppen, detta för att bibehålla sin makt och kontroll. Det finns många flickor som har 

fostrats till en kompetent roll av sina föräldrar, där energin lagts på att stärka flickornas 

självkänsla och undvika den trånga bild av flickor som den traditionella normen vanligtvis ger 

utrymme till. När de sedan börjar i förskolan tar pedagogerna fort av dem det och styr in dem 

i de traditionella könsrollerna. Einarsson & Hultman (1984) påpekar att när pedagoger pratar 

med barn utan vidare reflektion kommer flickor att tilltalas med en mjuk och/eller ljus röst, 

medan pojkarna istället bemöts med ett betydligt mer fast och/eller mörkt tilltal. Vuxna 

tenderar att prata barnspråk till flickor längre än till pojkar, detta kan ses som en orsak till 

varför flickor generellt sett har lägre status än pojkar. Det leder till att flickorna nedvärderas 

och ses som yngre och mer omogna än vad de i själva verket är, medan pojkarna istället 

tvingas axla en roll som de ännu inte är mogna för.  

 

Som en del i arbetet mot att nå jämställdhet i förskolan borde fokus ligga på att erbjuda 

barnen nya genusmöjligheter. Detta kan exempelvis innebära att pedagogerna aktivt strävar 

efter ett öppet, accepterande och inkluderande förhållningssätt som välkomnar barnens 

olikheter och uppmuntrar dem till att utvidga begreppen ”pojke” och ”flicka”. I arbetet finns 

däremot en risk att pedagogerna strävar mot att pojkar och flickor ska bli mer lika genom att 

de ska börja göra samma typ av aktiviteter. Istället för att uppmuntra barnens individualitet 

fokuseras det på enhetlighet och likhet. Det upplevs lättare att hantera en barngrupp där alla är 

lika varandra och könen på så vis suddas ut, än om det finns ett spektrum av olika utseenden, 

åsikter, intressen och sätt att vara på. För att inte göra sådana misstag som nämns ovan 

behöver barnen ses som aktiva medspelare i förändringsarbetet och inte som tomma skal där 

vi ska byta innehåll (Lenz Taguchi, Bodén & Orlander, 2011).  
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Individperspektivet har ett starkt fäste inom förskolan. Det finns en utbredd övertygelse 

att om pedagogerna ser barnen som individer betyder detta automatiskt att de också 

behandlar barnen rättvist och likvärdigt. Men det är en föreställning som många 

förskolor upptäckt inte stämmer in på dem. Vid en närmare granskning har det visat sig 

att det bakom individperspektivet ofta döljs en könsstruktur som delar in barnen i 

flickor och pojkar. (SOU 2006:75:60) 

 

Trots att den nu gällande läroplanen för förskolan kom 1998 är det fortfarande väldigt många 

förskolor som inte lever upp till de mål som handlar om jämställdhet. Det handlar till stor del 

om att förskolan utåt sett arbetar aktivt med jämställdhet men att de mönster och beteenden 

som upprätthåller de traditionella könsrollerna pågår i det tysta (SOU 2006:75). 

 

3 Metod 

För att besvara de uppställda frågeställningarna och därmed nå syftet är både observationer 

och intervjuer en del av studien. Dessa två metoder är utvalda för att de kan ge olika 

perspektiv på området och därmed komplettera och fördjupa varandra. Som inledning utförs 

observationer där vi, utefter ett i förväg formulerat observationsschema (se Bilaga 1), tydligt 

kan studera det praktiska arbetet. Då samtliga observationstillfällen är avklarade genomförs 

intervjuer (för underlag, se Bilaga 2) som uppföljning där pedagogerna ges tillfälle att delge 

sina egna åsikter och eventuellt förklara eller förtydliga det som observerats tidigare. Den 

pedagogiska verksamheten består varje dag av ett flertal observationer, dessa görs dock ofta “i 

stunden” och när det medvetet förs anteckningar utifrån ett givet fokus öppnar det för 

reflektion och utveckling (Løkken & Søbstad, 1995). De intervjuer som genomförs kan ses 

som ett komplement då intervjun bidrar till djupare förståelse om informanternas erfarenhet 

och pedagogiska förhållningssätt. Under en intervju finns möjlighet till följdfrågor eller att 

anpassa frågorna efter de svar som ges, det tillkommer dessutom även en form av 

observationer under intervjuerna då den/de som intervjuar tar del av informantens 

kroppsspråk, känslor och röstläge (Løkken & Søbstad, 1995). 

 

Enligt Johansson & Svedner (2010) så finns det två olika intervjumetoder, kvalitativa 

intervjuer och strukturerade intervjuer. I kvalitativa intervjuer så kan frågorna variera mellan 

varje intervju men ämnesområdet är förbestämt. I en strukturerad intervju är i stället både 

frågorna och ämnesområdet förbestämda och där brukar det räcka med att skriva ner svaren. 

Vi använde oss av den strukturerade intervjumetoden då vi i förväg hade bestämt 

ämnesområde och utifrån syftet hade formulerat tre frågeställningar. Dessa lade grunden för 

åtta intervjufrågor (se Bilaga 2). Vi valde att spela in intervjuerna på en mobiltelefon för att 

inte riskera att missa något viktigt, som är lätt hänt när man väljer att bara anteckna svaren för 

hand.  
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3.1 Urval 
Studien genomfördes på en landsbygdsförskola och en central förskola i två olika 

kommundelar, dock inom samma kommun. Under studien genomfördes sammanlagt sju 

observationer och sex intervjuer. Observationerna varade mellan 10-20 minuter och 

intervjuerna mellan 12-25 minuter vardera. Det var i stort sett samma pedagoger som 

medverkade både under observationer och intervjuer, endast en av de medverkande avstod 

från intervju och deltog endast under observationstillfällena vid på- och avklädning. De 

pedagoger vi valde att observera och intervjua var enbart kvinnor, som hade jobbat mellan 

fyra och tjugofem år som förskollärare. Valet att genomföra studien just på dessa två förskolor 

grundar sig på att våra tidigare VFU-placeringar varit på bl.a. dessa förskolor och vi hade då 

redan etablerat kontakt med pedagoger. Att vi benämner dem utifrån deras geografiska läge är 

enbart för att särskilja dem i studien.  På den centrala förskolan besöktes en avdelning med en 

åldersblandad barngrupp med barn i åldrarna 1-5 år, medan avdelningen på 

landsbygdsförskolan utgörs av en åldershomogen grupp där majoriteten av barnen skall fylla 

3 år (ett fåtal ska fylla 2 år). Med utgångspunkt i vårt blivande arbete som förskollärare ligger 

studiens tyngdpunkt på pedagogernas agerande och erfarenheter, och inte på barnen. Åldern 

på barnen tas dock ändå i beaktande då det är en faktor som påverkar pedagogernas 

bemötande och de tilltal och samtal som finns under på- och avklädningssituationen. 

Observationerna genomfördes vid ut- och ingång den stund på förmiddagen som barnen 

vistades utomhus. Intervjuerna som följde genomfördes i ett separat rum på avdelningen 

respektive i ett avskilt kontor med en pedagog i taget, där hänsyn togs till rådande situation på 

avdelningen vad gäller personaltäthet, aktuell planering och antal barn. 

3.2 Genomförande 
Intervjufrågorna (se bilaga 2) formulerades utifrån studiens syfte, frågeställningar och 

litteraturöversikt. I samband med detta utformades även observationsschemat (se bilaga 1). 

Intervjufrågorna lade fokus på förskollärarnas egna upplevelser av på- och 

avklädningssituationen. Observationsschemats fyra områden hade som uppgift att ringa in det 

samspel som utspelades i hallen och ramades in av ett tydligt genusperspektiv där bemötandet 

gentemot flickor och pojkar kategoriserades enskilt. Det gjordes ett medvetet val att 

observationerna skulle vara avklarade innan intervjuerna påbörjades, detta för att minska 

risken att pedagogernas agerande skulle påverkas under på- och avklädningssituationerna. 

Efter att dessa två bilagor var färdigformulerade togs det kontakt med förskolorna. Vi ringde 

till dem och förklarade upplägget och bad dem sedan att återkomma då kontaktpersonen haft 

tid att samtala med sina kollegor om vilka som skulle kunna delta vid observationer 

respektive intervjuer samt om möjligheten att filma under observationerna. Besöken 

planerades in och samtliga observationer och intervjuer på de båda förskolorna schemalades 

under sammanlagt en veckas tid. 

 

Observationerna genomfördes, som tidigare nämnt, under de stunder som pedagoger och barn 

vistades i hallen för på- och avklädning. Hur länge observationerna varade varierade därför 

mycket beroende på flera olika faktorer: antal barn och deras ålder, antal pedagoger, 

tillgängliga kläder och väder och pågick 10-20 minuter vardera. Som en följd av att det fanns 
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personal på avdelningarna som inte ville medverka vid tillfällena om de filmades användes 

därför aldrig någon videokamera vid observationerna. Innan observationstillfällena studerades 

hur hallen på varje förskola var utformad och därefter togs ett beslut i hur vår placering skulle 

se ut för att observationen skulle fungera optimalt i förhållande till den övriga pedagogiska 

praktiken. Under de båda dagarna på vardera förskola var placeringen densamma, däremot 

alternerades det vilka punkter i observationsschemat som vi ansvarade över. Detta 

genomförande valdes för att kompensera det faktum att vi, trots diskussioner innan om vad 

varje punkt innefattar, skulle komma att uppfatta situationer och händelser på olika sätt och 

därmed även ta olika beslut gällande att ta med dem i protokollet eller inte. 

Under den andra dagen på landsbygdsförskolan gjordes en intervju innan sista observationen 

och två av intervjuerna direkt efter att observationerna avslutats, medan vi på den centrala 

förskolan återkom en vecka efter observationerna för att genomföra de tre intervjuerna. För att 

kunna bearbeta materialet på ett bättre sätt spelades varje intervju in med hjälp av en 

mobiltelefon men det skrevs även ned anteckningar för hand under tiden samtalet pågick. 

Ingen av pedagogerna fick tillgång till intervjufrågorna innan intervjun då förhoppningen var 

att svaren skulle spegla deras personliga åsikter och inte färgas av att de kunnat diskutera 

frågorna i förväg. Flera av de medverkande pedagogerna uttryckte nervositet både innan och 

under intervjuerna, vilket vi upplever begränsade deras svar. Det hände flera gånger att 

intervjufrågorna behövde formuleras om eller upprepas innan pedagogerna kände sig 

bekväma med att svara. 

3.3 Bearbetning av material 
Observationerna sammanställdes genom att antalet händelser räknades samman under vardera 

av rubrikerna (se observationsschema, Bilaga 1) från varje observationstillfälle, sammanlagt 

tre påklädningssituationer och fyra avklädningssituationer. För att på ett överskådligt sätt 

kunna redovisa resultaten är de sammanställda i diagramform. Den fjärde kategorin ”Barnen 

hjälper varandra” är dock inte redovisade i diagrammen på grund av otillräckligt underlag. 

 

Samtliga intervjuer skrevs ned ordagrant, detta arbete tog uppskattningsvis 6 timmar och 

resulterade i 17 sidor dataskriven text. Denna text bearbetades sedan och resulterade i en 

sammanställning från vardera förskola. Pedagogernas uttalanden är inte alltid ordagrant 

formulerade i sammanställningen, alla citat är tydligt markerade, trots detta har det setts till att 

ursprungsresonemanget är intakt. Intervjuerna är omformulerade i texten för att underlätta 

läsförståelsen då talspråk inte alltid passar att överföra till en text i dess bokstavstrogna form. 

 

Den första frågeställningen, “hur fördelar pedagogerna sin tid/uppmärksamhet mellan flickor 

respektive pojkar under på- och avklädning?”, besvaras både av observationer och intervjuer 

där metoderna kompletterar varandra. Observationerna ger en stram bild av verkligheten och 

visar på det yttre beteendet medan intervjuerna utökar vår förståelse genom att addera 

pedagogernas förhållningssätt och intentioner med sitt agerande. Även den andra och den 

tredje frågeställningen, “hur påverkas på- och avklädningssituationen av hur pedagogernas 

förhållningssätt, vad gäller genus, tilltal och inflytande, speglas i deras agerande?” samt ”finns 

det skillnader mellan en central förskola och en landsbygdsförskola när det kommer till 
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pedagogernas förhållningssätt till på- och avklädningssituationen?” ges svar på genom en 

kombination av observationer och intervjuer.  

3.4 Trovärdighet 
Studiens trovärdighet grundläggs till stor del på det faktum att det använts två metoder med 

syfte att komplettera och fördjupa varandra. Observationerna visar på det yttre och iakttagbara 

beteendet, medan intervjuerna fokuserar på djup och går in närmare på pedagogernas 

personliga åsikter och förhållningssätt.  

 

Eftersom studiens deltagande förskolor och pedagoger redan var kända av oss och vi hade 

personliga kontakter på varsin av förskolorna påverkades besöken på den redan kända 

förskolan av att en av oss redan hade åsikter och därmed även förväntningar på observationer 

och/eller intervjuer. Det upplevs dock som en styrka att ha kunnat vidga varandras perspektiv 

under besöken och i de efterföljande diskussionerna som ägt rum under arbetets gång. 

 

Efter att fältarbetet avslutats och resultaten sammanställts har dessa analyserats i förhållande 

till forskning och litteratur. Resultaten ska däremot ses som en spegling av en kort tidsperiod 

och få besök, vilket gör att tillförlitligheten minskar i förhållande till en mer omfattande 

studie. 

3.5 Etiskt förhållningssätt 
Intervjufrågorna delades inte ut till informanterna i förväg pga risken att deras beteenden 

skulle påverkas under observationerna. Det sista genomförda observationstillfället gjordes 

dock på en pedagog som blivit intervjuad tidigare under dagen, resultaten står med i 

observationsschemat trots att hon enligt egen utsago (och jämfört med tidigare observationer 

på samma pedagog och avdelning) påverkats av intervjun och aktivt agerade annorlunda. 

 

Under de perioder som de två deltagande förskolorna var VFU-placeringar, var det endast 

kvinnlig personal närvarande. Därför togs detta med i planeringen av studien och både 

observationer och intervjuer genomfördes med endast kvinnliga pedagoger. Under en av 

observationstillfällena var det en manlig vikarie närvarande och hans agerande exkluderades 

ur observationen. Av de åtta pedagoger som vid olika tillfällen deltog under observationerna 

är sex stycken förskollärare och två stycken barnskötare. Av dessa var det sedan fem 

förskollärare och en barnskötare som deltog i intervjuer. 

3.5.1 De fyra forskningsetiska huvudkraven 
Vetenskapsrådet (2002) redogör för de fyra huvudkrav som utgör normer för den relation som 

upprättas mellan forskare och deltagare: 

* Informationskravet innebär att de pedagoger som deltar i studien gör detta frivilligt samt att 

de när som helst under arbetet har möjlighet att avbryta sitt deltagande. Denna information 

gavs både muntligt och skriftligt till de medverkande pedagogerna innan studien påbörjades. 

* Samtyckeskravet avser att säkra att deltagarna gett sitt samtycke till att medverka i studien. I 

denna undersökning kontaktades enbart förskolepedagogerna och inte barnens 
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vårdnadshavare, eftersom barnen inte studerades utan kan betraktas som statister i 

sammanhanget. 

* Konfidentialitetskravet medför en trygghet för deltagarna då all information, såsom namn på 

personer och platser, ska kodas för utomstående. 

* Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in under studien enbart får 

användas i det syftet och inte efter att undersökningen avslutats. 

 

4 Resultat 
För att studiens resultat ska tydliggöras på ett lämpligt sätt är detta avsnitt indelat i ett antal 

underrubriker. Dessa bygger på vilken metod, observation eller intervju, som ligger till grund 

för resultatet. Vardera metoddel är sedan indelad med observationstillfällen och förskola var 

för sig. Kapitlet avslutas med en analys av resultaten där dessa ses i förhållande till relevant 

forskning och litteratur. 

4.1 Observationsresultat 
Nedan presenteras den empiri som samlades in under de sju genomförda observationerna. Vid 

varje observation var det i genomsnitt två pedagoger närvarande, eftersom på- och 

avklädningssituationen kräver att pedagogerna delar upp sig ibland och därför inte vistas 

samtidigt i hallen hela tiden. Siffrorna visar antalet gånger som varje moment inträffade 

medan staplarna anger fördelningen i procent mellan pojkar och flickor. Diagrammen visar ett 

genomsnitt av de observerade på- och avklädningssituationerna från vardera förskola. 

Resultaten är uppdelade efter förskola och situation. Nedanför diagrammen framgår hur 

många barn som var närvarande vid varje tillfälle. 

 

Förklaringar till observationsmomenten 

Får praktisk hjälp utan att fråga - handlar om att pedagogerna klär på/av barnen utan att först 

fråga om lov eller om barnet faktiskt vill ha hjälp. 

Ber om hjälp - här räknas antalet gånger som barnen själva uttrycker att de vill ha hjälp med 

något, både verbalt (“fröken, fröken!”) eller med hjälp av kroppsspråk (barnet räcker fram 

vantarna till en pedagog). 

Tilltal/uppmärksamhet från pedagog - rymmer all den kommunikation som förmedlas från 

pedagogerna till barnen, såsom instruktioner, uppmaningar, tillsägelser, beröm, bekräftelse 

och vardagsprat. 

Allmän - innebär att tilltalet från pedagogen riktades till flera barn, och inte till en enskild 

pojke eller flicka. 
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4.1.1 Påklädning 

 
Diagram 1: Påklädning central förskola 

 

Antal närvarande barn: 2 pojkar och 2 flickor. Vad gäller tilltal och uppmärksamhet fick 

pojkarna dubbelt så mycket uppmärksamhet som flickorna, värt att notera är att siffrorna visar 

på att flickorna bad om hjälp betydligt fler gånger än vad pojkarna gjorde. 

 

 
Diagram 2: Påklädning landsbygdsförskola 

 

Antal närvarande barn under de två observationstillfällena: 8 pojkar och 4 flickor respektive 5 

pojkar och 2 flickor. Vid båda tillfällena fanns det barn med i hallen som lämnades 

färdigklädda av sina föräldrar och därför endast deltog i samtal. Vid det ena 

observationstillfället inträffade det fyra gånger att pojkar och flickor bad om hjälp outtalat, 

alltså att de visade med handlingar att de behövde hjälp och sedan inväntade att pedagogerna 

uppfattade budskapet. Vid ett annat tillfälle under samma observation frågade pedagogen “får 
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jag…?” samtidigt som hon hjälpte en flicka, detta tillfälle är dock inräknat eftersom det aldrig 

inväntades ett svar utan det togs för givet att flickan ändå behövde hjälp. 

4.1.2 Avklädning 

 
Diagram 3: Avklädning central förskola 

 

Antal närvarande barn: 4 pojkar och 6 flickor, respektive 6 pojkar och 5 flickor. Vid ett 

tillfälle var det 4 stycken femåringar närvarande, 2 pojkar och 2 flickor, som inte varken 

behövde praktisk hjälp eller bad om hjälp, de var dock fortfarande en del av samtalen. När det 

kommer till tilltal/uppmärksamhet från pedagogerna är fördelningen jämnt fördelad mellan 

könen. Här visade även pedagogerna på flera allmänna tilltal som riktades till hela 

barngruppen och inte till något specifikt barn.  

 

 
Diagram 4: Avklädning landsbygdsförskola 
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Antal närvarande barn: 8 pojkar och 4 flickor, respektive 6 pojkar och 2 flickor. De här 

observationerna visar på att flickorna, som bara var hälften så många till antalet, fick både 

mer hjälp och tilltal/uppmärksamhet sett i tid/barn än vad pojkarna fick. Diagrammet visar 

även att flickorna bad oftare om hjälp än pojkarna.  

4.2 Pedagogernas upplevelser av på- och avklädning 
Här följer två sammanställningar av intervjuerna på de båda förskolorna. De formulerade 

frågorna (se Bilaga 2) står inte utskrivna nedan, utan här är alla pedagogernas svar 

sammanfogade till en enda enhetlig text. Alla namn är fingerade. 

 

4.2.1 Central förskola 

De tre medverkande pedagogerna heter Elisabeth, Linda och Sara. Alla tre är förskollärare. 

Barngruppen är åldersheterogen. Barnen är födda mellan 2008 och 2012, och är i dagsläget 

mellan 1 och 6 år gamla. 

4.2.1.1 Hallsituationen som rutin 

Elisabeth upplever att det oftast är tungt vid på- och avklädningen, speciellt under vintern då 

det är mycket kläder som ska tas på och av. Linda säger att situationen i hallen upplevs olika 

beroende på antal barn och om det uppstår konflikter eller inte. Konflikterna kan bl.a. 

uppkomma som en följd av att pedagogerna lagt fram “fel” kläder till barnet och att denne 

säger emot. Avklädningen underlättas mycket om barnen kan komma in i omgångar, så att det 

inte blir alltför kaotiskt. Även Sara är enig om att det varierar mycket beroende på situation 

och brist på tid kan bland annat påverka och göra så att pedagogerna hjälper barnen mer än 

vad de egentligen behöver. Hon fortsätter med att säga att det blir enklare om de barn som får 

gå ut och vänta på gården kläs på först och kan gå ut. De gånger som det är barn som ska 

stanna inne med sin “grupp”, och därför är kvar inne på avdelningen, finns det mer 

tid/utrymme för de övriga att klä sig själva. 

 

För att på- och avklädningssituationen ska bli ännu bättre menar Linda och Sara att det behövs 

mer tid. Tid till barnen så att de får möjlighet att klä sig själva i större utsträckning, och lugn 

och ro så att barnen inte behöver störas av att, som Elisabeth uttrycker det “nån härjar runt 

och sparkar omkring kläder”. Elisabeth har arbetat länge och menar att det inte går att 

förändra så mycket, däremot märker hon en stor skillnad i vilket förhållningssätt som 

dominerar bland pedagogerna. Tidigare skulle alla barn hjälpas av pedagogerna, medan det 

idag blivit allt viktigare att barnen ska klara mer på egen hand. Sara önskar också att det 

funnits möjlighet att påverka den fysiska miljön och ha en större hall, men att sådant är svårt 

för dem att påverka. 

4.2.1.2 Ansvar och inflytande för pedagoger och barn 

Pedagogernas främsta ansvar, enligt Linda och Elisabeth, är att barnen ska ha rätt slags kläder 

på sig. Elisabeth tillägger också att det är viktigt att kommunikationen med föräldrarna 

fungerar så att barnen har det de behöver. Sara trycker på att pedagogerna inte heller ska göra 

skillnad på pojkar och flickor utan fördela hjälpen lika mellan könen. 
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Det är ju bra om de kan klä på sig så mycket som möjligt själv. En del är ju bra på att 

klä på sig och en del är mindre på bra att klä på sig, en del tycker att det är roligt att klä 

på sig och en del tycker att det är tråkigt att klä på sig. De vill helst göra annat men man 

försöker göra det så bra som möjligt. (Sara, central förskola) 

 

Rutinerna har ibland behövt ändras då det är något som inte fungerat bra. Sara avslutar med 

att säga att det även ingår i pedagogens ansvar att ge barnen tid till att försöka klä på och av 

sig själva, så att “de får träna mera själv”. 

 

När det kommer till vilka möjligheter till inflytande barnen har säger Linda att hon vill se 

möjligheter för barnen att “tala för sin sak” och själva utgå ifrån vad de tror att de behöver för 

kläder. Linda ser skillnader mellan pojkar och flickor och menar att flickorna är mer 

accepterande till vad pedagogerna tycker och att det även därför är viktigt att utmana de äldre 

barnen (de som snart börjar i förskoleklass) så att de lär sig att tänka “vad behöver jag?” och 

inte längre behöver “styras” lika mycket av pedagogerna. Elisabeth säger att hon ser 

skillnader mellan flickorna och pojkarna:  

 

Flickorna är mer ”jag kan inte, jag vill inte, jag orkar inte, jag fixar inte det här” 

samtidigt som pojkarna klär sig och inte “är så tjatiga och gnälliga som flickor kan 

vara”. (Elisabeth, central förskola) 

 

Elisabeth fortsätter med att konstatera att barnen egentligen inte har så mycket inflytande 

eftersom det till största del är föräldrarna som bestämmer vilka kläder barnen ska ha på sig. I 

de situationer där barnen har flera vantar eller mössor att välja mellan tycker Sara inte att det 

skiljer något mellan pojkarna och flickorna utan att bägge könen ges samma valmöjligheter. 

 

Först och främst så måste vi gå efter vad det är för väder ute och sen vad har föräldrarna 

lagt upp på hyllorna. (Sara, central förskola) 

 

Linda upplever att hjälp mellan barnen “kommit mer och mer spontant” med tiden och att det 

till exempel handlar om att ett äldre barn kan hjälpa ett yngre med galonbyxor. Elisabeth 

håller inte med utan svarar att “de gör det ju inte frivilligt”. Det glädjer Linda att se att det här 

“tänket” att vilja hjälpa varandra finns hos barnen. När barnen har hjälpt varandra berättar de 

ofta det för pedagogerna och kan då få uppmuntran tillbaka i form av “då kan du se om någon 

annan behöver hjälp, om du har klätt av dig själv först”. Även Sara säger att det oftare är 

barnen som tar initiativ till att hjälpa varandra, än att det är pedagogerna som uppmuntrar till 

det, och att detta är något som de kanske skulle kunna få med i högre utsträckning. Elisabeth 

understryker att det inte är någon åtskillnad i hur pedagogerna bemöter flickor och pojkar när 

det gäller att hjälpa till, men att det oftast är flickorna som hjälper något av de andra barnen - 

både när hjälpen kommer spontant från barnens sida och när den uppmuntras av pedagogerna.  

4.2.1.3 Samtal och utrymme för pojkar och flickor 

Linda tycker att pedagogernas röstläge spelar stor roll för samtalsklimatet och tar som 

exempel att det kan vara svårt att kontrollera rösten om hon precis varit i en konflikt med ett 

barn och att det då kan underlätta att påbörja påklädningen i lugn och ro, exempelvis i ett 

angränsande rum, för att “komma ifrån konflikten” lättare. Elisabeth känner att det ofta kan 
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bli tjatigt och att det därför är extra viktigt att komma ihåg att berömma barnen när de klarat 

av/gjort något bra. Hon fortsätter med att poängtera att det är viktigt att barnen försöker själva 

innan de får hjälp, eftersom hon menar att “försöker de aldrig så går det aldrig”. Även Sara 

nämner att beröm är väldigt viktigt, eftersom “det växer dom ju i och blir stolta av”. 

 

Både Elisabeth och Sara säger att pedagogernas uppmärksamhet delas lika mellan pojkar och 

flickor, “alla får lika mycket hjälp, de som behöver får det”. Men enligt vad Linda tror får 

pojkarna mer tid och utrymme i hallen, att de oftare får hjälp än flickorna bara genom att 

ställa sig framför en pedagog och att de ibland får hjälp bara “för att de ska komma ut”. 

Däremot vore det nog bra att säga till barnen som gör så, att “nu hjälper jag den som sitter i 

mitt knä, sätt dig bredvid mig så får du hjälp sen”. 

 

Linda känner sig ganska övertygad om att hon behandlar pojkar och flickor olika, även om 

hon inte vill göra det. Och att en eventuell förändring inte skulle kunna vara permanent, utan 

att hon alltid skulle falla tillbaka i sitt ursprungsbeteende eftersom alla är olika i grunden. Sara 

hoppas att hon bemöter pojkar och flickor lika medan Elisabeth är övertygad om att hon 

bemöter båda könen likvärdigt när det kommer till på- och avklädning, “alla kan lika mycket 

och lika bra”. Sedan tillägger hon “flickorna är så mycket tissel och tassel och det kommer 

dem aldrig ifrån, flickorna är lite mer så”. 

4.2.2 Landsbygdsförskola 

Här jobbar Lena, Malin och Anna. Två av dem är förskollärare och en är barnskötare. 

Barngruppen är åldershomogen, de flesta av barnen är födda 2011 och ett fåtal 2012. När 

studien genomförs har i stort sett alla barnen hunnit fylla 3 år. 

4.2.2.1 Hallsituationen som rutin 

I dagsläget är alla tre nöjda med hur på- och avklädningssituationen ser ut och upplever att 

den förändring de gjort, alltså att barnen kläs på- och av i omgångar, är positiv och Lena 

jämför med det “kaos” som rådde tidigare då alla barnen skulle kläs på och av samtidigt i 

hallen. Lena antyder med orden “så då analyserade vi” att de tillsammans i arbetslaget 

diskuterade sig fram till en bättre lösning. Malin säger att mängden hjälp från pedagogernas 

sida har mycket att göra med hur mycket tid som finns till på- och avklädning och att det 

gäller att planera så att blöjbyten och övriga sysslor hinns med utan stress. Anna berättar att 

en del föräldrar har tyckt att det varit förvirrande att komma till förskolan och inte veta om 

barnet ska kläs av och gå in eller om det kan behålla ytterkläderna på vid lämning, och det har 

de löst genom att föräldrarna kan ringa till förskolan om de ska komma omkring den tid då 

barnen brukar gå ut. Anna säger att de trivs med spontanitet och att känna av varje dag, men 

att en förbättring för föräldrarna kanske skulle vara bestämda dagar då alla ska gå ut. 

4.2.2.2 Ansvar och inflytande för pedagoger och barn 

De är alla tre överens om att pedagogernas ansvar handlar mycket om att barnen ska bli 

självständiga och klara sig själva i så stor utsträckning som möjligt, utifrån deras ålder och 

utvecklingsnivå. Lena ser en snabb utveckling hos barnen och pekar just på det faktum att 

barnen inte längre behöver lika mycket stöd och hjälp av pedagogerna med att klä på och av 
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sig. Som en stor bidragande faktor till varför barnens utveckling gått så pass fort understryker 

hon att arbetslaget kommit överens om vikten av att barnen ska prova ordentligt själv innan de 

får hjälp av en pedagog. Att det tar längre tid att låta barnen prova själv är inget som ska spela 

roll, det är även det en del av pedagogernas uppgift.  

 

Det är ju också viktigt att vi hinner komma ut, för hade vi all tid i världen och var 

jättemånga så skulle dem kanske, ja, hinna mera själv. Vi (vår anm.) måste hitta någon 

balans mellan att de får göra det själv och att vi hjälper dem. (Malin, 

landsbygdsförskola)  

 

Vid vissa tillfällen hjälper de barnen mer, exempelvis kan detta hända de gånger det är 

personalbrist. Hon säger också att pedagogerna bara har en del av ansvaret och att resten 

ligger hos föräldrarna och hemmet. Hon tillägger också att det är viktigt att ge beröm till 

barnen. Anna menar att det är pedagogernas ansvar att på- och avklädningen blir lärorika 

stunder, och att lärandet ska anpassas utifrån vilken nivå barnet ligger på.  

 

Gällande vilket ansvar och inflytande pojkar respektive flickor får i hallen hoppas alla tre att 

de inte gör skillnad på barnen. Lena poängterar att det handlar mer om att pedagogerna vet var 

någonstans barnen gärna leker ute, exempelvis de barn som gärna leker i “geggapölar” och 

därför måste ha galonkläder för att inte bli blöta medan de barn som leker där det är torrt kan 

ges möjlighet att välja skor eller handskar. Lena säger att “de har ju egentligen inte så stort 

inflytande överhuvudtaget i hallen” och syftar då på det faktum att det är pedagogerna som 

skapar barnens valmöjligheter och att de är väldigt begränsade, barnen kan på sin höjd få välja 

handskar eller skor beroende på vilket väder det är utomhus. Malin säger att det finns flickor 

som, utan påverkan från pedagogerna, är mer omvårdande i sättet och därför gärna hjälper 

andra och även är duktiga på att klä sig själva. Anna pekar på att pedagogerna lär sig vilka 

barn som behöver ges mer tid och utrymme för att de ska få möjlighet att träna själv, medan 

andra kan behöva lite hjälp oftare för att inte ge upp och sluta prova. Anna poängterar också 

att föräldrarnas önskemål spelar in, hon ger ett exempel som handlar om att vissa skor bara 

ska användas till och från förskolan för att de inte ska nötas upp.  

4.2.2.3 Samtal och utrymme för pojkar och flickor 

Som en positiv följd av det lugnare klimatet i hallen märker Lena av att samtalen har 

förändrats och att det finns utrymme för en annan typ av samtal nu än tidigare, att 

kommunikationen gått ifrån att mest bestå av order till att kunna inbegripa även 

vardagssamtal. Malin inflikar att barnen är väldigt “glada i att prata” och berätta saker, och att 

hon som pedagog vill vara positiv inför barnen och ta tillfället i akt att ha samtal med dem 

istället för att vara stressad och låta det smitta av sig på barnen. Hon säger även att det finns 

så mycket som går att få in i samtalen, “kroppen, armar, händer, fingrar, färger, dra upp, dra 

ned, ta av och ta på”.   

 

Eftersom majoriteten av barnen i barngruppen är pojkar säger Lena att även om mängden tid 

mellan könen ibland fördelas olika ska det inte vara någon skillnad mellan individerna. Malin 

tycker att flickorna i gruppen är väldigt framåt och att de “inte står i något hörn”, men 

reflekterar även över att det kan vara svårt att se själv när en är mitt uppe i det. Anna uttrycker 
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det med orden "fördelar tiden där det behövs”, och att hon därför i vissa lägen medvetet ser åt 

ett annat håll när ett barn ber om uppmärksamhet/hjälp eftersom det barnet ofta själv kan lösa 

situationen om hjälpen inte kommer på en gång. Däremot har Lena uppmärksammat att det 

ofta blir skillnad i vilket språk som används till pojkar respektive flickor, och ger ett exempel 

med hur det kan låta då barnen kommer i nya kläder. Som förslag på förändring säger Lena att 

pedagogen kan välja att använda samma uttryck till båda könen. Anna har varit med om 

“mardrömsexempel” då pedagogerna pratat om exempelvis barnens kläder inför barnen (“vad 

är det här för dåliga vantar?!”) och att vi som är vuxna måste tänka på att barnen ser och hör 

allt som sägs. Anna säger att vi har ett ansvar för att skapa en trevlig stämning, även om vi har 

dagar då vi är mer stressade osv, “det är ju vårt jobb att behålla professionaliteten hela tiden.” 

 

Det finns även flera tillfällen då barnen kan uppmuntras att hjälpa varandra, och här vill Lena 

inte kännas vid att det ska vara någon skillnad mellan hur pojkar och flickor uppmuntras till 

detta. Malin erkänner att hon nog inte själv uppmuntrar barnen att hjälpa varandra så mycket 

som hon skulle vilja, att hon kan be ett annat barn om hjälp exempelvis om hon sitter med ett 

yngre barn i knäet och då ber ett barn som står vid skohyllan att komma med det yngre 

barnets skor. Malin säger också att det inte uppmuntras i så hög grad vid påklädning då målet 

är att alla ska lära sig att klä sig själv och barnen behöver behålla fokus på sig själva, istället 

för att enbart vilja hjälpa andra. Anna trycker också på att vid påklädningen så vill 

pedagogerna att barnen ska kläs färdigt ungefär samtidigt. Vid avklädning är vissa barn 

snabbare och när de hunnit klä av sig själva finns då bättre tillfällen att kunna hjälpa 

kompisarna. Anna menar att de oftast inte har någon speciell baktanke eller plan med vem de 

uppmuntrar till att hjälpa någon annan, utan att det kan handla om tekniska färdigheter 

(exempelvis dragkedjor) och att barnen hjälper andra med det de själva är bra på.  

 

Malin resonerar så att hon utgår ifrån hur mycket hon vet att barnet kan eller om barnet 

exempelvis har en “dålig dag”, och att bemötandet därför blir olika beroende på vilka 

förväntningar hon lägger på barnet. Men att detta beror på individ, och inte kön. Lena säger 

att det ofta “gnager i bakhuvudet”, att sådär som “vissa” gör - så vill hon inte göra själv. Anna 

resonerar som så att hon utgår både ifrån ålder och hur långt de kommit i utvecklingen, och att 

exempelvis Hugo och Hanna som är lika gamla ges samma möjligheter till att prova själva.   

 

Jag har tålamod att sitta här med dig medan du kämpar på själv, för jag vet att du 

kommer klara av det till slut. (Anna, landsbygdsförskola) 
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4.3 Resultatanalys 
Enligt Månsson (1996) uppmuntras flickor i högre grad till att klara sig självständigt under 

påklädning samt att pojkarna är de som får större andel kroppskontakt samt verbal 

uppmärksamhet. Studien visar här på tvetydiga resultat. Observationerna på den centrala 

förskolan överensstämmer med Månsson och visar att tidsfördelningen av praktisk hjälp från 

pedagogerna mellan pojkar och flickor ligger på 55 % respektive 45 % (se Diagram 1). 

Resultaten från landsbygdsförskolan visar däremot på en fördelning mellan pojkar och flickor 

på 35 % respektive 65 % (se Diagram 2). När det gäller tilltal och uppmärksamhet på den 

centrala förskolan låg fördelningen från pedagoger mellan pojkar och flickor på 65 % 

respektive 35 % (se Diagram 1), medan resultaten från landsbygdsförskolan har en 

uppdelning som visar på 42 % till pojkar och 54 % till flickor. 4 % var allmänna tilltal riktade 

till hela barngruppen (se Diagram 2). 
 

När det istället handlar om avklädning visar resultaten från den centrala förskolan att den 

praktiska hjälpen från pedagogerna delas upp med 40 % till pojkarna och 60 % till flickorna 

(se Diagram 3). Vidare är det uppdelat 27 % till pojkarna och 63 % till flickorna på 

landsbygdsförskolan vid samma moment (se Diagram 4). Vid avklädningen får alltså 

flickorna hjälp i högre grad än pojkarna, både på den centrala förskolan och 

landsbygdsförskolan. Gällande tilltal och uppmärksamhet från pedagogerna var uppdelningen 

30 % riktat till pojkar och 29 % riktat till flickor på den centrala förskolan (se Diagram 3). På 

landsbygdsförskolan fick pojkarna 37 % och flickorna 41 % vardera av tilltalen medan 22 % 

var allmänna tilltal (se Diagram 4). 

 

Sammanfattningsvis dras slutsatsen att det, på den centrala förskolan, är pojkarna som i de 

flesta situationerna (bortsett praktisk hjälp vid avklädning) ges mer tid, uppmärksamhet och 

utrymme än flickorna av pedagogerna. I intervjuerna säger både Elisabeth och Sara att de är 

säkra på att de fördelar uppmärksamheten lika mellan pojkar och flickor. Linda tror däremot 

att pojkarna är de som får mest uppmärksamhet, utrymme och hjälp i hallen. Här går alltså två 

av pedagogernas upplevelser emot vad observationerna visar.  

 

Efter detta konstaterande anser vi att det är rimligt att lyfta hur pedagogernas etik och moral 

stämmer överens när det handlar om bemötandet av pojkar och flickor. Här uttryckte sig 

pedagogerna på olika sätt: Sara hoppas och Elisabeth är övertygad om att hon bemöter pojkar 

och flickor lika. Linda är av motsatt åsikt och är säker på att hon inte bemöter pojkar och 

flickor lika, även om hon vill göra det. Alla tre har en etisk teori som bygger på ett lika 

bemötande, men när det kommer till deras moraliska handlingar syns etiken i olika hög grad 

hos dem. Exempelvis menar Elisabeth att hennes etik och moral överensstämmer då Linda 

istället är medveten om att det finns brister i hennes moral. Då observationerna endast ger en 

samlad bild av agerandet i hallen kan vi inte säga om hur varje enskild pedagog agerade, men 

vi anser ändå att det är viktigt att ifrågasätta om deras agerande verkligen stämmer med deras 

upplevelser och etiska ställningstaganden. Om hallsituationen är sådan att pedagogerna 

upplever det svårt att leva upp till sin etik skulle deras tillkortakommanden kunna 



24 
 

bortförklaras med ett svar liknande ”man borde bemöta barnen lika, oavsett om de är pojkar 

eller flickor” och därmed hamnar ansvaret på någon annan (Collste, 2010). 

 

På landsbygdsförskolan tilldelas flickorna större del av uppmärksamhet, tilltal och hjälp från 

pedagogerna än vad pojkarna gör, trots att flickorna vid alla observationer varit hälften så 

många som pojkarna. Alla tre pedagogerna trycker på att det ska handla om utrymme/individ 

och att det, på grund av könsuppdelningen i barngruppen, därför ibland skiljer sig åt mellan 

flickor och pojkar. Anna väljer att uttrycka sig som att de ger tid eller praktisk hjälp där det 

behövs mest, vilket i detta fall skulle tyda på att flickorna behöver mer hjälp och därför även 

får det. När det handlar om vilket bemötande pojkar respektive flickor får hoppas Anna, Lena 

och Malin att de bemöter barnen lika oavsett kön. Precis som när det handlar om den centrala 

förskolan och pedagogernas etik och moral kan vi inte med säkerhet diskutera om deras etiska 

ställningstagande överensstämmer med verkligheten. 

 

Brodin & Hylander (1998) redogör för hur pedagogernas relation till barnen bidrar till att de 

med tiden bemöter varje barn på det sätt som passar varje individ bäst. Pedagogerna måste 

kunna tolka och bemöta barnen hela tiden men det finns inga rätta svar på hur dem ska 

samspela med varje barn. Detta är något som pedagogerna, framförallt på 

landsbygdsförskolan, berättade om under intervjuerna. Som pedagog lär man sig exempelvis 

vilka kläder barnen behöver för att inte frysa eller svettas för mycket ute. Pedagogerna på den 

centrala förskolan poängterade istället i stor utsträckning att det var föräldrarnas beslut som 

styrde deras agerande. 

 

Enligt Ellneby (1999) har pedagogernas förmåga till att kunna se till sig själva, sitt beteende 

och mående stor inverkan på hur pedagogerna bemöter barnen. Om pedagogerna är stressade 

så smittar det av sig hos barnen och de kan lätt bli nervösa och få spänningar. Detta var något 

som alla pedagoger påpekade under intervjuerna och kunde känna igen sig i. Läroplanen för 

förskolan (Lpfö, 1998) utrycker tydligt att en del av förskollärarens ansvar är att genomföra 

det pedagogiska arbetet på ett sådant sätt att barnen upplever glädje och en känsla av 

meningsfullhet under sitt lärande. Förutom att undvika stress och obehag kan detta även levas 

upp till genom att barnen ges möjligheter till att hjälpa varandra. På den centrala förskolan var 

uppfattningarna om att barnen hjälper varandra splittrade, två av tre pedagoger upplever att 

barnen spontant kan se varandras behov och hjälpa till med de kunskaper de har. Den tredje 

pedagogen hävdar att barnen behöver uppmanas till att hjälpa varandra för att det ska hända. 

Det framkommer inte under intervjuerna om pedagogerna är nöjda med sin egen roll vad 

gäller hjälp barnen emellan. På landsbygdsförskolan menar pedagogerna att de ser många 

möjliga tillfällen då barnen skulle kunna uppmuntras till att hjälpa varandra, trots detta sker 

inte denna uppmuntran tillräckligt ofta. De menar att detta i hög grad beror på att fokus ska 

ligga på att varje barn lär sig att klä sig själv. De barnen som faktiskt uppmuntras blir detta på 

grund av att de utvecklat de tekniska färdigheterna som krävs, till exempel att dra upp/ner sin 

egen dragkedja och därför även kan hjälpa andra barn med det momentet. Vi valde att göra en 

intervju på landsbygdsförskolan innan den sista observationen hade genomförts, vilket fick 

som följd att det väcktes tankar och idéer hos pedagogen om att uppmuntra barnen mer till att 

hjälpa varandra med att ta av sig ytterkläderna. Detta var också något som vi märkte av under 
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det sista observationstillfället och som gav, enligt både henne själv och oss, en positiv effekt 

på avklädningssituationen. Att pedagogen provade att förändra sitt beteende under den 

påföljande avklädningssituationen tolkar vi som ett positivt utslag av vår undersökning, då 

den bidrog till nya tankesätt och en vilja att vidga sin pedagogiska erfarenhet. I våra ögon 

borde pedagogerna på den centrala förskolan börja med att uttala sina tankar om barnens 

deltagande i hallen sinsemellan och på så vis kunna enas om ett gemensamt förhållningssätt, 

det här skulle i ett längre tidsperspektiv gynna både pedagoger och barn. Framförallt skulle 

barnen stärkas då deras kunskaper och färdigheter på ett tydligt sätt medvetandegörs, både för 

dem själva och för barn och vuxna i deras omgivning. Att barnen hjälper varandra underlättar 

dessutom pedagogernas arbete. 

 

För en positiv upplevelse av kommunikationen i hallen är det nödvändigt med en väl 

fungerande interaktion mellan pedagogerna och barnen (Svensson, 2009). Intervjuresultaten 

visade på att det var delade meningar om vilken betydelse samtalen i hallen innehar. På 

landsbygdsförskolan ansåg alla intervjuade pedagoger att samtalen med barnen är otroligt 

viktiga, barnen där var väldigt glada i att prata och en pedagog gav som exempel att de brukar 

räkna fingrar och titta efter olika färger på barnens kläder. I läroplanen (Lpfö, 1998) står det 

att pedagogernas ansvar är att ge barnen utmaningar för att nå nya kunskaper och färdigheter. 

En pedagog på den centrala förskolan uttryckte sig däremot på så vis att de inte har några 

samtal i hallen med deras barn. En viktig skillnad mellan lärandet i förskolan och skolan är att 

vardagen nyttjas som ett stöd för barnens lärande i högre grad än den gör i skolan. Att se 

möjligheter till lärande i rutinsituationerna är en del av förskollärarnas ansvar, detta ser dock 

inte ut att vara en självklarhet utan tolkas olika av pedagogerna som medverkade i studien. 

Vardagsrutinerna ska istället ske så effektivt som möjligt och kan då beskrivas som 

övergångssituationer snarare än stunder som innehar en pedagogisk betydelse (Eidevald, 

2011). Både observationer och intervjuer pekar på att påklädningssituationen tillåts att ta mer 

tid, och därför blir en stund innehållande betydligt mer samtal. Detta ser vi som en naturlig 

följd av att pojkar och flickor erbjuds mer utrymme till att vara självständiga och att träna på 

momenten under påklädning jämfört med under avklädning.  

 

När man ser på observationsresultaten anser vi att det är viktigt att ha barnens ålder med i 

beaktande, eftersom att den ena förskolan var åldersblandad medan den andra var 

åldershomogen. Detta har betydelse för både förekomst och frekvens av praktisk hjälp, 

förfrågan om hjälp från barnen samt tilltal från pedagogerna. Barnstugeutredningen (refererad 

i Eidevald 2011, 145) utgår ifrån tanken att förskolan ska träna barnen i att bli alltmer 

självständiga. Vidare påpekar Eidevald (2011), Pramling (2008) och Imsen (2006) att lärandet 

hos barnen endast kan ske då de är mogna för det och att hjälpnivån från pedagogerna därför 

alltid måste anpassas till barnens aktuella utvecklingsnivå, även kallad den proximala 

utvecklingszonen. Beroende på hur barngruppen ser ut behöver pedagogerna agera 

annorlunda. På den centrala förskolan är barnens utveckling på fler olika nivåer än på 

landsbygdsförskolan, där barnen är i samma ålder och därför närmare varandra i utvecklingen. 

Yngre barn behöver hjälp i större utsträckning, medan de äldre barnen är i den fas då de tränar 

på att klara sig alltmer på egen hand under på- och avklädning. 
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En av pedagogerna på den centrala förskolan uttryckte under en intervju att hon inte tror att 

förändring och utveckling i vårt bemötande gentemot pojkar och flickor kan ses som något 

varaktigt, utan att vi alltid kommer att falla tillbaka i våra tidigare inlärda beteendemönster. 

För att ett förändrings- och utvecklingsarbete ska upplevas som framgångsrikt behöver 

pedagogerna strukturera det så att barnen aktivt kan vara med (Lenz Taguchi, Bodén & 

Orlander, 2011). Pedagogernas förhållningssätt påverkar i vilken grad barnen inkluderas, och 

här syntes en stor skillnad mellan de två medverkande förskolorna. 

 

 

5 Diskussion 
I detta stycke kommer formen på studien att diskuteras. Diskussionen har sin utgångspunkt i 

studiens formulerade frågeställningar. Avslutningsvis formuleras frågeställningar som förslag 

till fortsatta studier av ämnesområdet. 

5.1 Metoddiskussion 
Eftersom studiens deltagande förskolor och pedagoger redan var kända av oss och vi hade 

personliga kontakter på varsin av förskolorna påverkades besöken på den redan kända 

förskolan av att en av oss redan hade åsikter och därmed även förväntningar på observationer 

och/eller intervjuer. Däremot ser vi att det är en styrka att ha kunnat vidga varandras 

perspektiv under besöken och i de efterföljande diskussionerna som ägt rum under arbetets 

gång. I denna studie har det endast observerats och intervjuats hur kvinnliga pedagoger 

arbetar, med anledning av att majoriteten av personalen på båda förskolorna är kvinnliga. Män 

som arbetar inom förskolan utmärker sig ofta på grund av sitt kön då de är i tydlig minoritet 

(Svaleryd, 2003). Under ett av observationstillfällena var det en manlig vikarie närvarande 

och hans beteende är exkluderat ur studien. Eftersom studien utgår ifrån ett genusperspektiv 

känner vi att det skulle ha varit givande att även inkludera män i studien och att denna 

exkludering inte helt går i linje med den genusmedvetenhet som vi redogjort för i 

litteraturöversikten. I slutändan anser vi ändå att det var ett korrekt beslut, då vi inte heller vill 

exkludera förskolor som en följd av att det enbart arbetar kvinnor där.  

 

Vi valde att alternera vilka observationsmoment som var och en av oss fokuserade på under 

tillfällena och att detta kan ha påverkat resultaten är vi väl medvetna om. En observation är 

alltid en subjektiv tolkning av verkligheten och trots att vi diskuterat vad varje 

observationsmoment innebar märkte vi under våra efterföljande diskussioner att det fanns 

tillfällen som vi tolkat annorlunda. Därmed ställer vi oss öppna till att ta i beaktande att 

observationsresultaten hade kunnat se annorlunda ut om vårt upplägg varit ett annat. 

 

Under “tilltal/uppmärksamhet från pedagog” räknades bara antal gånger den vuxna tilltalade 

barnet. Det är inte angivet vilket slags tilltal (uppmuntran, tillsägning, vardagsprat osv) som 

skedde pga att observationerna begränsades som en följd av att vi inte hade möjlighet att 

använda filmkamera. Vi känner i efterhand att vi hade kunnat dela upp tilltalen i positiva och 

negativa kolumner. Detta för att kunna se om pedagogerna gjorde någon skillnad på flickor 
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och pojkar då men även för att se hur ofta det var positiva respektive negativa tilltal från 

pedagogerna till barnen. 

 

Intervjufrågorna delades inte ut i förväg till informanterna eftersom vi inte ville att personalen 

skulle ha samtalat med varandra kring frågorna utan enbart svara utifrån egna preferenser. Vi 

upplevde dock under en del av intervjuerna att det hade underlättat om pedagogerna läst 

frågorna innan då vi behövde omformulera och förklara flera frågor under samtalets gång. Vid 

sammanställningen av intervjuerna är det viktigt att bibehålla ursprungsresonemanget men för 

att undvika flera citat samt användandet av talspråk i texten är pedagogernas uttalanden inte 

alltid ordagrant formulerade. För att kunna säkerställa att innehållet från intervjuerna kunde 

återges på ett rättmätigt sätt spelades samtalen in med hjälp av en mobiltelefon. Detta 

underlättade arbetet väldigt mycket och gjorde att samtalet kunde ske i lugn och ro med 

informanten utan risk att missa något viktigt. 

 

Det medvetna valet att genomföra observationerna innan intervjuerna gjorde att risken att 

pedagogernas agerande påverkades av det valda området eller vilka frågor vi ställt 

minimerades. Vad gäller intervjuerna på landsbygdsförskolan gjordes ett undantag då en 

pedagog intervjuades innan den sista observationen var avklarad. Vi antog att det skulle 

kunna ge ett annat resultat, jämfört med om pedagogen inte hade blivit intervjuad innan 

observationen, men detta gjordes främst för att hinna samtliga intervjuer från den förskolan 

under en och samma dag och detta fick väga upp att pedagogen påverkades. 

 

Den fysiska miljön på de bägge förskolorna såg olika ut, vilket även gjorde att genomförandet 

av observationerna kom att ske på olika sätt. Under observationerna på den centrala förskolan 

rörde vi oss i hallen under tiden, beroende på var pedagoger och barn befann sig. I 

landsbygdsförskolan fanns det möjlighet för oss att sitta ned på samma ställe hela tiden (i 

varsin ände av hallen) vilket underlättade och gav mer utrymme till att följa 

händelseutvecklingen under på- och avklädning. När vi, i rollen som observatörer, stod upp 

under observationerna på den centrala förskolan kände vi att detta påverkade vår 

professionella roll då vår fysiska position gjorde att vi utmärkte oss mer och inte kunde hålla 

oss i bakgrunden på samma sätt som på landsbygdsförskolan. Vi menar att denna erfarenhet 

visar på hur den fysiska utformningen av lokalerna gav resultatet att genomförandet av 

studien påverkades. 

 

I ett avslutande stycke vill vi lyfta de diskussioner som följde på intervjuerna. Där uttryckte 

flera av pedagogerna, bland annat Linda (central förskola), Lena och Anna 

(landsbygdsförskola), att det varit en positiv upplevelse att vara med under observationerna. 

Linda berättade att det varit prat i arbetslaget om att observera varandra, men att det inte har 

blivit av. Lena visade på viss ambivalens då hon å ena sidan tyckte att observationer som 

metod är bra och å andra sidan upplevde det som jobbigt att själv bli observerad och känna sig 

iakttagen. Anna var i det stora hela väldigt positiv till våra besök och kände sig motiverad att 

prova nya arbetssätt tillsammans med både kollegor och barn under på- och 

avklädningssituationerna i hallen. Dessa tre pedagoger uttryckte åsikter som även delades av 

fler av de medverkande, men får i det här stycket visa på några exempel. Det glädjer oss att 
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utifrån våra intervjuer och observationer har fått igång deras tankegångar och viljan till att 

prova nya metoder vid på- och avklädningen. 

5.2 Personliga slutsatser och insikter 
Vi anser att studiens syfte och frågeställningar har besvarats efter att undersökningen är 

genomförd. De två kompletterande metoderna säkerställer att resultaten förankras både i teori 

och praktik, dvs. förskollärarnas egna resonemang samt deras handlingar. Att de två 

förskolorna särskiljs utifrån geografiskt läge är i första hand ett slumpmässigt val, då valet av 

medverkande förskolor gjordes utifrån våra egna VFU-erfarenheter. Därför gäller jämförelsen 

i studien just dessa två förskolor och vi avsäger oss rätten att generalisera förskolor utifrån 

deras geografiska läge. 

 

En tydlig slutsats av studien är att pedagogernas sammanhållning i vardera arbetslag i hög 

grad påverkar hur deras visioner och planer verkligen genomförs i praktiken. På- och 

avklädningssituationerna sker de allra flesta gångerna i hallen och det ligger på 

förskollärarnas ansvar att skapa en miljö för barnen där kommunikation, språk och en 

demokratisk och jämställd värdegrund ligger i fokus. Niss och Söderström (2006) poängterar 

att samspelet mellan pedagogerna och barnen behöver fungera för att barnen ska känna 

trygghet. Denna trygghet kan undermineras om pedagogerna inte är ense inom arbetslaget. Vi 

bär på en övertygelse om att ett samarbete inom arbetslaget dessutom blir extra viktigt när det 

kommer till hur pedagogernas genusmedvetenhet synliggörs i praktiken. Studiens resultat 

tyder på att graden av medvetenhet hos pedagogerna varierar kraftigt, och det är pedagogernas 

skyldighet att hålla en bra dialog med resterande del av arbetslaget för att tillsammans arbeta 

mot samma mål. 

 

Avslutningsvis är ytterligare en slutsats att vi hade behövt fler observationstillfällen för att det 

statistiska underlaget skulle ha kunnat ge en rättmätig bild av hur dessa områden 

(kommunikation samt bemötande och samspel i ett genusperspektiv) speglas i den 

pedagogiska verksamheten. Om det hade avsatts ytterligare tid för observationer hade 

underlaget varit bredare inför resultatsammanställningen.  

 

De två största insikterna vi har fått under studiens gång är vikten av sammanhållning och 

dialog inom arbetslaget samt de positiva följder som observationer för med sig. Genom att ha 

utrymme för samtal och samarbete i arbetslaget kan vi som pedagoger arbeta tillsammans för 

att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Under de tillfällen vi 

har observerat pedagoger i deras pedagogiska arbete har vi vidgat vår förståelse om vad 

observationer kan tillföra, speciellt när det kommer till den genusmedvetenhet som är väldigt 

aktuell i skoldebatten just nu. Inför våra framtida roller som förskollärare anser vi att studien 

bidrar med en djupare förståelse kring betydelsen av fungerande kommunikation mellan de 

vuxna. Detta är viktigt eftersom det gynnar, inte bara pedagogerna, utan även hela 

barngruppen och verksamheten som helhet. 
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5.3 Fortsatt forskning 
I en utökad uppsats hade vi tagit med fler faktorer som är betydande för hur pedagoger 

bemöter barnen vid på- och avklädningssituationerna. Den fysiska miljön har stor betydelse 

för hur samspelet och bemötande utformas till en lärandeprocess i hallen. Stress och 

kroppsspråk är två andra aspekter som  påverkar pedagoger och barns handlande. Om 

pedagogen är stressad så märker barnen det lätt. För en fördjupning av kopplingen mellan etik 

och moral hade observationerna kunnat utformas individuellt, alltså att det bara är en pedagog 

som observeras i taget. Då hade beteendena kunnat följas betydligt mer utförligt. Ytterligare 

ett förslag till vidareutveckling vore att dela upp observationsmomentet 

”tilltal/uppmärksamhet från pedagog” i underkategorier, så att det går att se vilket slags tilltal 

(se exempel, bilaga 1) pojkar respektive flickor får. Avslutningsvis hade studien utökats med 

fler observationer så att momentet ”barnens hjälp till varandra” kunnat kartläggas tydligare.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Observationsschema 

 
Tilltal/uppmärksamhet 

Får praktisk hjälp utan att fråga Ber om hjälp  från pedagog 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

 
 
 
 
 
 
 

 

     

 Bekräftelse 
 Beröm 
 Instruktion 
 Tillsägelse 
 Uppmaning 
 Vardagsprat 
      

 

         Barnen hjälper varandra 

Pojke → Flicka Pojke → Pojke Flicka → Pojke Flicka → Flicka 

 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

  



33 
 

Bilaga 2 Intervjuunderlag 

1. Hur upplever du på- och avklädningssituationen som den ser ut i dagsläget? 
 

 

2. Hur skulle du vilja att på- och avklädningssituationen såg ut? 
 

 

3. Hur ser du på pedagogernas ansvar under på- och avklädning? 
 

 

4. Hur ser du på pojkars respektive flickors ansvar/möjligheter till inflytande under på- 
och avklädning? 
 

 

5. I vilken mån uppmuntras pojkar respektive flickor att hjälpa varandra vid på- och 
avklädning? 
 

 

6. I vilken utsträckning tror du att samtalen i hallen påverkar upplevelsen av 
påklädningssituationen? 
 

 

7. Hur upplever du att tid/utrymme i hallen fördelas mellan pojkar och flickor? 
 

 

8. Anser du att du bemöter flickor och pojkar på samma sätt när det gäller på- och 
avklädning? På vilka sätt? Varför? Kan du ge ett exempel? 
 

 

9.  Övriga reflektioner eller frågor. 


