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Sammanfattning 
 

 

Tidigare har ämnet genus inte varit lika omdiskuterat som nu i vårt Svenska samhälle.  

Under de tio senaste åren har det också blivit fler barn i Sverige som tar del av 

förskolans verksamhet. Forskning och litteratur visar att pedagoger i förskolan bemöter 

pojkar och flickor olika utifrån ett omedvetet bemötande som grundar sig i 

förväntningar på hur flickor och pojkar ska vara. Syftet med observationsstudie är att 

undersöka pedagogers bemötande av pojkar och flickor i tamburen på en förskola. För 

att uppfylla vårt syfte observerade vi pedagogers bemötande på två avdelningar med 

videoinspelningar vid av och påklädnadssituationer. Därefter jämfördes pedagogernas 

bemötande av pojkarna och flickorna på respektive avdelning. Sedan jämfördes 

avdelningarnas resultat med varandra. Resultaten i vår studie visade att pojkarna och 

flickorna inte blev bemötta på samma sätt av pedagogerna vid av och 

påklädnadssituationer av ytterkläder. Det visades istället att pedagogerna bemötte 

pojkarna och flickorna olika i tamburen på förskolan.  

 

 

Nyckelord: Bemötande, beröm, förskola, förväntningar, genus, hjälp med ytterkläder. 
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1. Inledning 
 

I dagens samhälle är genusfrågor ett diskuterat ämne, till exempel inom media och 

utbildning. Ifrån våra barndomsår upplevdes inte ämnet lika aktuellt som nu. Begreppet 

genus är på förskolor ett relevant ämne som även stöds av styrdokument som till 

exempel Läroplanen för förskolan. Enligt Lpfö 98 (reviderad 2010) är ett av uppdragen 

för förskolan att,  

 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och 

denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. 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 (Skolverket, 2010, s. 5). 

 

Den ökade medvetenheten har inom oss väckt ett intresse för det omtalade ämnet genus. 

Därav har vi valt att fördjupa oss i hur pedagoger bemöter pojkar och flickor, och om 

det skiljer sig. En del forskning, som redovisas i vår studie visar på att pedagoger agerar 

olika gentemot könen. Dolk (2013) skriver i sin avhandling där likabehandling, 

genuspedagogik och barns rättigheter är de centrala ämnena, att pojkar respektive 

flickor bemöts med olika förutsättningar beroende på sitt kön i förskolan (ibid). Även 

hos barn som är yngre än de som går i förskolan stärks också detta av Olofsson (2007) 

som har utfört två studier på spädbarn från olika länder. I en av studierna som var utförd 

i Amerika fick ett trettiotal människor lyssna på olika inspelningar där ett spädbarn 

gråter. När ledaren för experimentet nämnde att det var en pojkes gråt tog 

försökspersonerna för givet att gråten berodde på att han var arg. Vid den andra 

inspelningen sade ledaren att det var en flickas gråt, detta ledde till att 

försökspersonerna denna gång uppfattade gråten som ledsen för att det var en flicka. 

Vid ett universitet i London utfördes en liknande studie där slumpmässigt klädda 

spädbarn fördelades ut i ett rum. Vissa var klädda i ljusblåa sparkdräkter och resterande 

i rosa. Försökspersonerna besökte rummet där spädbarnen befann sig, och de med 

ljusblåa sparkdräkter uppmärksammades med entusiastiska och höga röster. De barn 

som var klädda i rosa sparkdräkter uppmärksammades med vänliga och mjuka röster. 

Även i dessa sammanhang blev barnen bemötta utifrån ett könsstereotypt mönster 
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(ibid). (Könsstereotypt mönster innebär en uppdelning av flickor och pojkar och i dessa 

kategorier finns mönster på vad som anses vara "flickigt" och "pojkigt"). 

 

På ett sjukhus i Sverige har Gens (2002) utfört en studie som visar att föräldrarna 

bedömer att flickor som är nyfödda är mer ömtåliga, mjukare, mindre vakna, mindre till 

växten och med drag som är finare. Pojkar som är nyfödda bedömdes däremot som 

starkare, fastare, mer vakna, grövre drag, bättre koordinerade och kraftfulla. Samtliga 

barn i försöket hade lika vikt, längd och hade av barnläkare bedömts vara lika friska. 

Trots detta bemöttes spädbarnen med olika synsätt (ibid). 

 

På grund av resultaten i ovanstående studier, tolkar vi att interaktionen mellan barn och 

vuxna kan påverkas beroende på vilket kön barn har. I flera barns vardag ingår det att 

vistas på förskolan. Ny statistik från skolverket (2014) visar att antalet barn som går i 

förskolan, aldrig tidigare har varit så många som idag. På tio år har en ökning av 138 

000 barn skett. Av alla barn i Sverige mellan ett och fem år, tar 84 % del av 

förskoleverksamheten (ibid). Eftersom att så många barn i Sverige tar del av förskolans 

verksamhet blir pedagoger en stor del av barns vardag. Därför anser vi att pedagoger i 

förskola har en stor roll i sitt bemötande till pojkar respektive flickor, och ser barnet 

som individ och inte som kön. Vi har därför valt att tittat på hur pedagoger bemöter barn 

i hallen med ytterkläder. 

 

Helén och Granholm (2007) skriver att om en pedagog som är medveten om de olika 

könen kan skapa bättre möjligheter för barn. Detta kan också leda till att barn som 

individer kan utveckla deras personlighet fullt ut till unika personer oberoende av vad 

de har för kön. Att arbeta med genus i förskolan är att kunna ge barnen olika alternativa 

vägar. Båda könen ska få möjlighet till att utvecklas fullständigt som individ och inte bli 

avgränsad inom traditionella könsstereotypa mönster (ibid). 

 

 

2. Bakgrund 
 

 

Nedan presenteras bland annat tidigare forskningsresultat som handlar om bemötandet 

av pojkar och flickor. Vi kommer också presentera resultat från en studie i jämställdhet 

och de förväntningar som finns på pojkar och flickor. Förslag på hur det går att 
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motverka könsstereotypiska mönstren kommer också nedan presenteras. Denna 

presentation är relevant för läsaren, för att det ska vara lättare att få en förståelse för 

innehållet i analys och diskussion.  

  

2.1 Forskning kring lärares bemötande gentemot pojkar och flickor 

Sandstrom, Stier och Sandberg (2012) drar slutsatser från resultatet i deras forskning att 

i Sverige har jämställdheten varit mycket uppmärksammad och att det har utbildats 

personal som har till syfte att motverka de socialt konstruerade könsskillnaderna. Tidigt 

i livet börjar könsidentitetsbildningen och det är därför av största betydelse att 

genuspedagogik används i förskolan för den kommande sociala interaktionen. 

Samhället har ett ansvar för att garantera lika möjligheter oberoende av kön (ibid). 

Utifrån ovanstående forskning går det att tolka det som att USAs samhälle har brustit i 

att ge pojkar och flickor lika möjligheter, oavsett vilket kön de har. Dobbs, Arnold och 

Doctoroff (2004) Har forskat i USA inom förskoleverksamheten där det har visat att 

flickor får mindre uppmärksamhet än pojkar från sina lärare. Det visades också att 

pojkarna fick fler kommandon än vad flickorna fick. Flickorna fick däremot fler 

belöningar än pojkarna och fick uppleva fler positiva interaktioner med lärarna (ibid). I 

föregående forskning visades det att flickorna var de som fick mindre uppmärksamhet, 

men när de fick uppleva detta var det i form av positiv uppmärksamhet. Denna 

forskning går också att jämföra med Myhills och Jones (2006) forskning där det 

konstateras att majoriteten av uppfattningen för lärare är att de också behandlar flickor 

mer positivt än vad pojkar behandlas. Dock får pojkarna istället mer uppmärksamhet än 

vad flickor får från lärarna (ibid).  

 

Den internationella forskningen som nämndes ovan som visar på att pedagoger bemöter 

flickor och pojkar olika, går att jämföra med Eidevalds (2009) forskning i Sverige där 

resultatet var detsamma. På en förskola i Sverige utförde han en studie på två arbetslag. 

Det första arbetslaget arbetade utan några särskilda inriktningar, medan det andra 

arbetslaget hade arbetat med jämställdhet som projekt i ett och ett halvt års tid. 

Tankarna hos Eidevald kretsade kring hur personalen bemötte flickorna och pojkarna i 

arbetsslag två. Han kom fram till de tankarna utifrån observationen hos arbetslag ett, där 

han också ville synliggöra att pojkar och flickor behandlades på olika sätt av pedagoger. 

Det hade där visat sig att pojkarna och flickorna inte blev bemötta på samma sätt. Om 

det skulle visas hos arbetslag två att pojkar och flickor behandlades på olika sätt, så 
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skulle det vara troligt att på dessa förskolor görs en skillnad på pojkar och flickor. Han 

såg efter att observationerna hos arbetslag två hade pågått ett tag, ett tydligt mönster 

som liknade det första arbetslagets arbetssätt som inte arbetade med jämställdhet på ett 

aktivt sätt, angående bemötandet gentemot flickor och pojkar. I flera observationer 

visade det sig att pojkarna fick fler tillsägelser oberoende av vad de gjorde för något än 

flickorna. Dessutom frågade pedagogerna pojkarna oftare om de behövde hjälp, och 

flera gånger visade det sig också att pojkarna fick frågor som var lättare att besvara. Det 

visades också att pojkarna sällan fick uppleva ögonkontakt med pedagogerna när de 

blev tillsagda. I arbetslag ett var det pojkarna som överlägset fick mest hjälp. Till 

skillnad från flickorna som fick hjälp tre gånger, fick pojkarna hjälp 52 gånger. Alla 

dessa gånger var då barnen inte hade frågat om hjälp. I arbetslag två var det också 

pojkarna som fick betydligt mer hjälp än flickorna. Det var ingen flicka som fick hjälp 

utan att ha bett om det. Pojkarna fick istället hjälp tio gånger, utan att de hade frågat om 

hjälp (ibid). 

 

 

Myhills och Jones (2006) skriver att lärare har lägre förväntningar på pojkar och de 

upplevs som ett problem, medan flickor däremot upplevs som det duktiga barnet (ibid). 

Eidevald (2009) drar en slutsats från sin studie att fast pojkarna var de som fick mer 

hjälp än vad flickorna fick, betyder det inte att det är pojkar som är i större behov av 

hjälp med att klä av och på sig sina ytterkläder. Det är istället pedagogerna som är 

snabbare med att hjälpa pojkar, då de förväntar sig att pojkarna inte ska klara av att klä 

sig själva. De tror inte heller att pojkar är kapabel till att ta det ansvaret, till skillnad från 

vad flickor är. Det är viktigt att pedagoger hjälper barn vid av och 

påklädningssituationer, men de måste också vara medvetna om varje barns individuella 

mognadsnivå. Detta för att veta hur mycket varje enskilt barn behöver. Om barn får mer 

hjälp än vad de behöver, kan barns utveckling förhindras (ibid). 

 

Dobbs m.fl. (2004) menar i deras forskning att bemötande oftast från föräldrar och 

lärare kan delas in i två kategorier, positiv och negativ. Det negativa bemötandet kan 

definieras som förolämpningar, disciplin, kritik och kommandon. Positivt bemötande 

kan definieras som belöning, beröm och att lära någon något. Pojkar förväntas oftare ta 

emot de olika typerna av bemötandet som kan förekomma än vad flickor gör (ibid). 

Eftersom att det ofta sker ett interagerande mellan lärare och barn har lärare en stor roll. 

Sandstrom m.fl. (2012) skriver att lärare ska uppmuntra barn till att våga överträda de 
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traditionella könsgränserna, vilket på sikt kommer utöka identiteten hos barn när de får 

ett innehåll från båda könen. Inte heller ska könsskillnader utrotas, tanken är att varje 

barn ska kunna utforska båda könsidentiteterna (ibid). 

 

2.2 En studie inom jämställdhetspedagogik 
 

Wahlström (2004) skriver i sin studie att hennes förskola Tittmyran medverkade i ett 

projekt inom jämställdhet som gick ut på att personalen observerade verksamheten 

angående hur de behandlade pojkarna och flickorna. Personalen på förskolan ansåg till 

en början att det inte fanns någon skillnad mellan pojkar och flickor på deras förskola. 

Det visades också att pedagogerna hade särskilda förväntningar på pojkarna. Bland 

annat att de skulle vara trassliga, bråkiga och störande. Synen på flickorna beskrevs 

istället som hjälpsamma, snälla och lyhörda. Andra förväntningar som 

uppmärksammades under observationens gång var att flickorna förväntades ge upp sin 

vilja för att tillgodose behovet hos andra människor. Det förväntades också att flickor 

skulle undvika konflikter. Pojkar däremot förväntades ha en vilja som var stark, ha 

behov som måste uppfyllas genast och vara ständigt bråkande. Det visades också att 

flickor i förskolan fostrades till att vänta på sin tur, visa hänsyn och följa givna regler. 

Pojkarna fostrades istället till att tala högt och tydligt, vara huvudperson, ta initiativ och 

vara modiga. Utifrån de förväntningar som ställdes gentemot könen från pedagogerna 

gick det att se tydliga skillnader på bemötandet mot pojkar och flickor. Här följer ett 

exempel: 

 

Gun kommer glad i hågen ut på gården och håller fram hinken mot ett av barnen. Det var Anders 

som cyklade förbi: 

- Anders, kan du cykla upp med komposten? 

- Nej, jag cyklar, svarar han och försvinner runt hörnet. 

Vi ser på filmen hur Kristina sedan gör en ansats att ge hinken till Patrik, men avbryter sig innan 

hon ens frågat. Så är hon på väg att fråga två andra pojkar, men de är också upptagna. Armen 

faller slokande ner efter sidan, och hon ser sig illrådigt omkring. Plötsligt piggnar hon till. Där 

sitter ju flickorna och ritar vid trädgårdsbordet!  Förnöjt går hon dit, och med huvudet på sned 

säger hon ganska bestämt: 

- Snälla rara Kristina, du kan väl hjälpa mig och gå upp med komposten. Hon räcker fram 

hinken. Kristina tittar upp och skruvar på sig. Hon vrider huvudet lite bedjande och säger 

tvekande: 

- Vi ritar ju? 
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- Det går snabbt, kila upp dit är du gullig, säger Gun.  

- Men vi ritar ju... 

- Det kan du ju fortsätta med sen. Jag passar kritorna så inte pojkarna tar dom, svarar Gun 

- Ja, men... 

- Men snälla Kristina, du vet väl att vi arbetar med miljö och kompost här hos oss. Maskarna 

måste ha sin mat, annars blir det ingen ny jord. Vad ska vi då plantera morötterna i? Då finns det 

ingenting att plocka i sommar. Vad ska vi då äta? (Wahlström, 2004, s.75) 

 

Wahlström (2004) såg i de andra observationer i studien att flickorna blev bemötta av 

pedagogerna på ett sätt där de inspirerades till att vara hjälpsamma. Flickorna ansågs 

tillhöra kategorin hjälpfröknar till skillnad från pojkarna, utifrån pedagogernas beteende 

i observationerna. Flickorna blev ofta avbrutna i samtal med pedagoger då en pojke klev 

in i samtalet. Pojkarna behövde sällan vänta på sin tur för att hamna i fokus. Pojkarna 

uppmärksammades oftast i samband med negativa situationer. Då de exempelvis fick 

uppmärksamhet för något de enligt pedagogerna inte borde ha gjort. I varje sekund och 

stund lär barn sig saker. Vuxna människor bidrar till detta med deras omedvetna 

beteenden och attityder. Slutligen efter flera månaders observationer växte en 

medvetenhet om att pojkar och flickor inte behandlades och bemöttes likadant fram 

(ibid). 

 

2.3 Medveten förändring av omedvetet beteende 
 

Dolk (2013) presenterar ett avsnitt ur sin avhandling där pedagoger arbetar med ett 

genusmedvetet bemötande gentemot pojkar och flickor på en förskola. Att byta ord kan 

vara ett sätt att bryta de könsstereotypiska mönstren, av pedagogerna. Exempelvis kan 

det vara till nytta i situationer där karaktärer framstår som typiskt könstereotypa. Även 

tonlägen kan användas för att de könsstereotypa mönstren inte skall förstärkas. I en 

situation då detta kan vara användbart, kan exempelvis vara när en bok läses och 

rollinnehavaren beskrivs utifrån ett könsstereotypt mönster. Att presentera olika 

alternativ inom utklädningskläder, leksaker och lekar för barnen kan också vara ett sätt 

att arbeta med genuspedagogik. Ett alternativt sätt att presentera utifrån ett otraditionellt 

könsmönster kan vara att visa pojkarna, kläder som anses vara för flickor. Exempelvis 

en prinsessklänning. Även detta för att motverka de traditionella könsmönster som finns 

i förskolan (ibid). 
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Ovanstående studie visar olika exempel på hur pedagoger kan arbeta medvetet för att 

inte göra någon skillnad på könen. Om pedagoger inte är medveten om sitt bemötande 

kan det finnas en risk för att pedagoger gör skillnad på könen. Svaleryd (2003) skriver 

att hon själv har fått uppleva att hon bemötte barn på ett omedvetet sätt, då hon 

undervisade i gymnastik i skogen. Hon uppmärksammade och bekräftade en pojke med 

beröm, då hon såg att han hjälpte en annan kamrat gå balansgång. Så småningom 

upptäckte Svaleryd också att även flickorna hela tiden hade varit hjälpsamma mot sina 

kamrater. Det hade skett framför ögonen på henne hela tiden, dock hade detta inte 

uppmärksammats då Svaleryd inte såg detta som något märkvärdigt (ibid). 

 

Giraldo och Colyar (2012) skriver i deras forskning att lärares bemötande påverkar barn 

och vilka konsekvenser bemötandet kan leda till. Lärares självinsikt och självkännedom 

på deras egna könsföreställningar är också av stor vikt, detta för att kunna bryta de 

könsstereotypa mönster som finns (ibid). I det omedvetna tankesättet var det en 

självklarhet för Svaleryd (2003) att flickor skulle vara hjälpsamma. Anledningen alltså 

till att pojken blev bemött med positiv respons som innehöll beröm och en medveten 

uppmärksamhet var för att det inte förväntades av pojken att han skulle vara så 

hjälpsam. Anledningen till att flickorna inte blev uppmärksammad eller fick positiv 

respons till en början, berodde på att det var en självklarhet för Svaleryd att flickorna 

skulle bete sig på det sättet (ibid).  

 

2.4 Problemformulering 

 

Tidigare forskning har visat att pedagogers bemötande skiljer sig åt av pojkar respektive 

flickor i förskolor. Det är olika villkor som flickor och pojkar stöter på i verksamheten, 

och de blir ofta bemötta utifrån de könstereotypa föreställningar som finns hos 

pedagoger. Ingen text har visat oss att bemötandet ser likadant ut för pojkar och flickor. 

Detta har gjort att vi själva vill undersöka situationer då ett bemötande sker mellan 

pedagog (barnskötare och förskollärare) och barn för att se hur bemötandet skiljer sig 

gentemot könen. Överensstämmer verkligheten med det som litteraturen påstår? Vi har 

valt att observera på och avklädningssituationer av ytterkläder, då detta är en daglig 

rutin som alltid infaller på förskolor. Det är ett tillfälle som är öppen för alla pedagoger, 

då det inte krävs någon särskild utbildning eller erfarenhet för att vara med och klä 

på/av barnen i tamburen.  
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete är att ta reda på huruvida bemötandet skiljer sig av pojkar 

respektive flickor, vid på och av klädning av ytterkläder i tamburen på en förskola.  

 

Frågeställningar: 

  Får något av könen oftare beröm? 

 Får något av könen sina ytterkläder oftare på/avklädda utan att ha frågat om 

hjälp eller tackat ja till hjälp av pedagogen? 

 

3.1 Djupare beskrivning av frågeställningarna 
När vi har undersökt om barnen får beröm har vi valt att titta efter beröm i form av 

verbalt beröm, som bland annat innefattar ord som "vad duktigt", "toppen", "vad duktig 

du är" och "bra". 

 

Under undersökningen av på/av klädning av ytterkläder har vi valt att titta efter när 

barnen exempelvis får dragkedjor uppdragna på jackor/tjocktröjor, skor avdragna, 

mössor pådragna, regnkläder avdragna/påsatta och jackor pådragna av pedagoger. Vi 

har valt att inte redovisa händelser där pedagogen endast håller upp ytterplagg, då 

barnen då inte blir av/påklädda utan istället uppmuntras till att klä på sig själva. Vi har 

också valt att inte redovisa material där barnen frågar pedagogen om hjälp, eller har 

tackat ja till hjälp av pedagogen. Detta för att om barnen frågar om hjälp eller 

pedagogen erbjuder hjälp kan detta ha en påverkan till varför bemötandet sker, och 

bemötandet kan då istället grunda sig i hur mycket hjälp barnen behöver. I vår studie 

vill vi undersöka om pedagogen bemöter barnen utifrån deras kön. 

 

4. Metod 
Nedan kommer urval av grupper för undersökning, val av metod, utförande, bearbetning 

av materialet, studiens trovärdighet och etiska överväganden att presenteras. 

 

4.1 Val av metod 
Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi valt en kvantitativ metod som innebär i en 

kort sammanfattning att det är en insamling av data som innefattar siffror. Bryman 

(2011) skriver att en kvantitativ och kvalitativ metod skiljer sig åt, då en kvantitativ 
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metod innefattar att forskaren inte involverar sig i de medverkande personerna i 

undersökningen. Inte heller vill forskaren ha en relation till undersökningspersonerna. I 

en kvalitativ metod vill istället forskaren sträva efter en relation med 

undersökningspersonerna, för att forskaren ska få en liknande uppfattning som de 

medverkande har (ibid). Valet av den kvantitativa metoden, grundar sig bland annat i att 

vi inte har haft någon nära relation till de deltagande personerna i observationerna. Detta 

var för att resultatet på frågeställningarna inte skulle påverkas av oss som observatörer.  

 

Bryman (2011) skriver att den kvantitativa metoden är uppbyggd på fyra grundbegrepp, 

vilka är generalisering, replikation, kausalitet och mätning. Generalisering: innebär att 

resultat för en undersökning för en målgrupp även innefattar de personer som inte 

deltagit i undersökningen, men som tillhör samma målgrupp (ibid). Vi anser dock att 

detta grundbegrepp inte är relevant för vår studie, då den är för liten för att kunna 

inkludera alla i samma målgrupp. De personer som inte deltar i vår studie inom samma 

målgrupp inkluderas inte i resultatet.  

 

Bryman (2011) skriver att replikation: innebär att forskaren inte ska ha förutfattade 

meningar eller värderingar i sin undersökning. Han skriver också att forskaren inte 

heller ska vara med och påverka undersökningen för det kommande resultatet (ibid). 

Det kan vara svårt att nollställa sina värderingar efter flera års erfarenhet från förskolor. 

Dock kommer vi inte att utgå från tidigare erfarenhet när vi bearbetar materialet, detta 

för att studien inte ska grunda sig på våra erfarenheter. Istället kommer vi att förhålla 

oss till den tidigare forskningen från vår bakgrund. 

 

Bryman (2011) skriver att kausalitet: är en viktig del i den kvantitativa metoden då 

forskaren har som syfte att finna samband eller orsaker till resultatet i forskningen 

(ibid). I slutdiskussionen kommer vi att diskutera orsaker som kan ha påverkat 

resultaten i vår studie. 

 

Bryman (2011) skriver att mätning: som är det sista begreppet är ofta orsaken till att 

forskaren använder sig av en kvantitativ metod då den innehåller flera fördelar. Bland 

annat då det hjälper till med att finna skillnader (ibid). I och med att vårt syfte rör antal, 

var det den kvantitativa metoden som stämde bäst överens med vår metod. Då den 
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grundar sig i mätning, för att kunna se om det fanns skillnader i bemötandet till de olika 

könen. 

 

Metoden för undersökningen för bemötande av pojkar respektive flickor var 

observationer med video. Vetenskapsrådet (2011) skriver att videoinspelning som 

observationsmetod kan användas då andra metoder kan innebära att resultatet blir 

annorlunda. Exempelvis kan det finnas en risk att observatören förlorar relevant 

material vid endast fältanteckningar, till skillnad från vid videoinspelningar. Vid 

videoinspelningar ges möjlighet till att bearbeta materialet upprepade gånger och 

observatören kan därmed göra nya upptäckter (ibid). I och med att det förekom flera 

rörelser, interaktioner mellan barn och vuxna samt verbala kommunikationer valde vi då 

att använda videoinspelningar som observationsmetod för att få med all data. Denna 

metod ansåg vi vara den bästa metoden för oss för att det var många individer i samma 

situation som skulle observeras samtidigt. Detta även för att kunna bearbeta 

observationerna flera gånger. 

 

 

4.2 Urval av grupper för undersökning 

Vår studie genomfördes på en central förskola i en kommun som ligger i Mellansverige. 

Vi besökte kommunens hemsida för att få information kring de gällande förskolorna 

som fanns. Sedan fick vi ett intresse för en förskola som arbetade med åldershomogena 

barngrupper, vilket innebär att barnen är indelade utifrån ålder och mogenhet. Detta 

fann vi intressant då vi ville ha barn som kunde klä på/av sig själva och som var mogna 

nog för det. Förskolan arbetade inte utifrån någon särskild inriktning. Undersökningen 

utfördes på två avdelningar med barn som var mellan tre och sex år av blandande kön. 

Syftet med att observera två avdelningar var för att samla in mer material. På varje 

avdelning arbetade det tre pedagoger. Anledningen till varför vi valde barn mellan tre 

och sex år var för att vi tolkade att de allra minsta barnen inte skulle kunna klara av att 

klä på sig själva och därav hade det varit svårt att se någon skillnad på bemötande 

gentemot könen. Kullberg (2014) skriver att när en undersökning utförs kan valet av 

undersökningspersoner baseras på ämnet som ska undersökas (ibid).   

 

Till samtliga föräldrar med barn på avdelningarna delades det ut tillståndsblanketter och 

det var 37 barn som fick godkännande att delta i observationen. Under studien deltog 33 
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barn. De resterande fyra barnen som inte deltog i sammanställningen befann sig inte på 

förskolan under den veckan av diverse anledningar. Av de 33 barn som deltog i 

sammanställningen var det 21 flickor och 12 pojkar, avdelning 1 hade sex pojkar och 15 

flickor. Medan avdelning 2 hade sex flickor och sex pojkar. 

 

 

4.3 Utförande 
Vi bestämde en träff med den berörda förskolan och där presenterade vi oss själva och 

arbetet. Förskolan fick betänketid om de ville medverka och de gav sedan ett ja. 

Därefter bestämdes datum för observationerna. Innan observationerna började skrev vi 

på enskilda sekretesspapper där det innebär att vi har tystnadsplikt om allt som händer i 

förskolan (bilaga 2). Innan den avsedda veckan för observationerna förekom besökte vi 

förskolan återigen. Vi tog med materialet som skulle användas under observationerna. 

Vi placerade ut oss i de aktuella lokalerna där inspelningen skulle ske och provade oss 

fram, hur vi skulle få med så mycket material som möjligt. Vi framförde också en 

presentation för barnen om oss själva, visade materialet vi skulle använda och 

förklarade vad vi skulle göra på förskolan. 

 

När tillfället för observationsveckan inträffade var vi där fem dagar i ca sju timmar per 

dag. Sammanlagt samlade vi in tre timmar, sex minuter och tio sekunders filmmaterial. 

I tamburen placerade vi ut oss med varsin videokamera för att få med så mycket ljud 

och bild som möjligt. Observationsmetoden vi har utgått från grundar sig i Brymans 

(2011) icke-deltagande observationsmetod. Detta innebär att observatören inte är 

delaktig i observationen utan istället iakttar händelserna som sker (ibid). Vi började 

dagarna med att observera när pedagogerna hjälpte barnen med påklädning i tamburen 

för att gå ut, först på avdelning 1 och sedan på avdelning 2. På samma sätt observerade 

vi också när pedagogerna hjälpte barnen med avklädning av ytterkläderna i tamburen 

efter utevistelsen. 

 

Kullberg (2014) skriver att det kan vara svårt att observera under längre perioder, då det 

är mycket som sker samtidigt. Att observera under kortare tidsperioder kan då vara ett 

alternativ. Ett exempel kan vara att observera två minuter i taget, och återupprepa detta 

moment i omgångar. Det är också till fördel att placera sig på en nivå som motsvarar 

undersökningspersonerna (ibid). Därav placerades en av oss på en låg stol i barnens 
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höjd, och den andra av oss stod upp i pedagogens höjd. Vi valde att observera varje 

tillfälle med flera men kortare videoinspelningar på ca tre minuter. Detta för att det 

senare skulle bli lättare att göra ett urval för de relevanta observationerna, och det blir 

då lättare att sortera in irrelevant material i en egen kategori. När alla observationer var 

avslutade, tackade vi för deras medverkan och ett genuint positivt bemötande.  

 

 

4.4 Bearbetning av materialet 
När insamlingen av data var avslutad delades den in beroende på om den tillhörde 

avdelning 1 eller avdelning 2. Kategorierna delades sedan upp beroende på om det var 

avklädning eller påklädning av ytterkläder. Sedan vidare i två kategorier beroende på 

kön, det vill säga en pojkkategori och en flickkategori, per avdelning. Pedagogerna som 

medverkade i undersökningen har vi valt att inte presentera som enskilda medverkare. 

Då det inte är den enskilda pedagogen vi har som syfte att observera, utan hur 

pedagoger bemöter barnen. Vi kommer senare istället benämna alla pedagoger som 

pedagogen. Efter att indelningen i kategorierna som var baserade på kön var gjorda, såg 

vi filmerna. Under tiden tog vi bort det irrelevanta materialet. Det vill säga situationer 

där bemötandet inte inträffade mellan pedagogen och barnen. Sedan bearbetade vi 

inspelningarna och utgick från en frågeställning i taget per film, och skrev ned tidpunkt 

för de olika resultaten. Efter det räknade vi hur många flickor och pojkar på vardera 

avdelning som fick beröm av pedagogen. Därefter räknade vi hur många flickor och 

pojkar som fick sina ytterkläder av/påklädda av pedagogen. Detta utan att barnen hade 

frågat pedagogen om hjälp eller tackat ja till hjälp av pedagogen. Därefter skrev vi ned 

de resultat som vi fann och sammanställde dem under avsnittet resultat.  

 

4.5 Studiens trovärdighet 
Bryman (2011) skriver att det finns tre kriterier för att avgöra hur bra en forskning är. 

De olika begreppen innefattar replikation, reliabilitet och validitet (ibid). Begreppet 

replikation har vi tidigare presenterat under avsnittet val av metod. Kullberg (2014) 

skriver att validitet handlar om forskaren har undersökt det som avsikt var att undersöka 

i sin forskning. Om forskaren har undersökt det som syftet var att undersöka, är 

validiteten god (ibid). I vår undersökning har videoinspelning för observation används 

som metod, och det har givit oss resultat utifrån vårt syfte. Bryman (2011) skriver att 

reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en undersökning är, det vill säga om 
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undersökningen prövas på nytt och resultatet inte förändras. Då är undersökningen 

tillförlitlig. Det som kan ha en påverkan för att resultatet kommer skilja sig vid 

upprepande undersökningar kan bero på slumpen eller förutsättningar som är tillfälliga 

(ibid). Våra observationer utfördes upprepade gånger och förutsättningarna såg 

annorlunda ut för varje gång, exempelvis för att det ibland var färre barn och det var då 

mindre stress för pedagogerna. Ibland var det fler flickor än pojkar till exempel, och 

andra gånger tvärtom. Dock var det möjligt vid varje observation att se hur pedagogen 

bemötte pojkarna och flickorna.  

 

4.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets allmänna regler har legat till grund för vår studie, då vi har förhållit 

oss till de riktlinjer som är avsedda för forskning. Vetenskapsrådet (2011) skriver bland 

annat att ett tillstånd krävs för att få genomföra en forskning som innefattar människor 

(ibid). Utifrån tidigare nämnd riktlinje delade vi ut en tillståndsblankett till varje 

vårdnadshavare på de aktuella avdelningarna som skulle observeras (Bilaga 1). Där 

ett godkännande krävdes för möjlighet till observation som innefattar människor. 

Deltagarna i studien har även blivit informerade muntligt och skriftligt om att 

deltagandet är frivilligt, och att de utan vidare förklaring har rätt att när som helst 

avbryta sitt medverkande. Informationen delades ut via tillståndsblanketter (bilaga 1) 

och barn samt pedagoger fick information muntligt när vi gjorde vårt besök på 

förskolan. 

 

 Vetenskapsrådet (2011) skriver att en förutsättning för studien är att den kommer 

publiceras offentligt, då den ska kunna användas som en del av kommande forskning. 

Samhället har då rätt till att få ta del av de tidigare forskningsresultaten, alltså ska inte 

nya kunskaper få döljas (ibid). Vår studie kommer publiceras offentligt på hemsidan 

www.diva-portal.org där det finns tillgängligt för den som vill läsa. 

 

Vetenskapsrådet (2011) skriver att individskyddskravet är också något som ska 

tillhandahållas vid en forskning. Det innebär att personer som medverkat i studien har 

informerats angående studiens syfte. Inte heller får de medverkande personerna i 

forskningen få identiteterna avslöjade, utan samtycke (ibid). Både barn, deras 

vårdnadshavare och pedagoger har informerats både skriftligt och muntligt vad syftet 

med studien har varit. Vi har även här förhållit oss till riktlinjen kring att inte avslöja de 
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medverkande personernas identiteter. Istället har vi presenterat barnen som exempelvis 

"en pojke" eller "en annan pojke". Alla pedagoger kommer endast nämnas som en 

enskild pedagog, alltså "pedagogen".  

 

Vetenskapsrådet (2011) skriver att forskaren ska vara objektiv i sitt arbete och 

personerna som deltar i forskningen ska inte påverkas av forskaren (ibid). I analys och 

diskussion har vi försökt att skriva utan egna värderingar, då vi har försökt haft rollen 

som objektiva forskare och inte pedagoger med värderingar. Det kan vara svårt att 

utelämna alla värderingar helt, då det kan finnas förväntningar hos människor. Vi anser 

dock att vi har lyckats utelämna egna värderingar, då vi istället har förhållit oss till vad 

forskning säger. Syftet med att vi har uteslutit egna värderingar var för att få ett mer 

tillförlitligt resultat. 

 

Vetenskapsrådet (2011) skriver att om observationen har utförts med hjälp av 

videoinspelning ska materialet förvaras på ett sätt som är säkert. Detta för att obehöriga 

inte ska kunna ta del av materialet. Forskaren måste vara medveten om att endast 

behöriga människor får tillgång till materialet (ibid). Materialet som har samlats in 

kommer lämnas in på Högskolan i Gävle. Materialet kommer där att förvaras säkert 

under två år, och kommer därefter förstöras.  

 

5. Resultat 
 

 
Nedan kommer resultaten från undersökningen att presenteras som bygger på våra 

frågeställningar. Resultatet kommer också presenteras i stapeldiagram som innefattar en 

procentskala.  

 

5.1 Får något av könen oftare beröm? 

På avdelning 1 under veckan då vi observerade hur pedagogerna bemötte pojkar och 

flickor i tamburen så kunde vi se en skillnad. Av 15 flickor var det 11 som fick beröm. 

Allt som allt under veckans gång inträffade det att flickor fick beröm vid 17 tillfällen. I 

en sammanställning i procentform var det 73 % av alla flickor som fick beröm.  
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På avdelning 1 var det fyra pojkar av sex som fick uppleva beröm. Under veckan var det 

åtta tillfällen då pedagogen gav pojkarna beröm i tamburen vid av och påklädning av 

ytterkläder. Procentmässigt bland pojkarna som fick beröm var det 67 %.  

 

På avdelning 2 var det sex flickor totalt varav tre fick beröm av pedagogen. Under 

veckan fick flickorna uppleva beröm vid totalt sju tillfällen. Procentmässigt var det 50 

% av alla flickor som fick beröm. 

 

På avdelning 2 var det fyra av sex pojkar som blev berömda av pedagogen. Totalt var 

det vid fyra tillfällen. Av alla pojkar på avdelningen var det sammanlagt 67 % som fick 

beröm av pedagogen.  

 

5.1.1 Exempel på beröm på avdelning 1 

 
Flickorna på avdelning 1 fick ofta beröm i form av ord som "bra" då de hade presterat 

något. Exempelvis under situationer då de klarade av att ta på sig skor, jackor/tröjor och 

byxor själva. En flicka fick höra orden "vad duktig du är och bra på att vänta", när hon 

väntade på sin tur att få hjälp av pedagogen. Vid ett annat tillfälle fick en flicka beröm 

för att hon var en "bussig kompis" då hon hjälpte en kamrat att dra över hängslena på 

regnbyxorna. 

 

Pojkarna på avdelning 1 fick också ofta beröm med ordet "bra" när pojkarna hade 

presterat något. Ett exempel var när en pojke själv tog på sig sina stövlar, ett annat 

exempel var när en annan pojke frågade om skorna satt på rätt fot. Då det var rätt sa 

pedagogen "ja det är rätt, kanoners". När en annan pojke tar på sig hängslena på 

regnbyxorna, ser pedagogen det och säger "bra (namn på barnet)" En annan pojke 

sträcker på sig och ställer sina skor på skohyllan, då berömmer pedagogen honom 

genom att säga "jättebra". Något som också uppmärksammades var att pojkarna oftare 

fick uppleva kommandon och instruktioner till skillnad från vad flickorna fick. Dessa 

kommandon och instruktioner gavs bland annat när pedagogen berättade i vilken 

ordning pojkarna skulle klä av/på sig. 

 

5.1.2 Exempel på beröm på avdelning 2 
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Flickorna på avdelning 2 fick också uppleva beröm i form av ord som "bra", när de hade 

utfört något. Exempelvis när en flicka ger ett skoho till en kamrat för att kamraten ska 

kunna nå sina skor på skohyllan. Då säger pedagogen "men vad bra (barnets namn), det 

var en smart idé". Ett annat exempel var när en flicka tog på sig skorna själv, då säger 

pedagogen "det där gick ju bra det (barnets namn)". En annan flicka tog på sig sin 

regnjacka och sade "kolla jag kunde göra de". Då svarar pedagogen "bra". 

 

 

På avdelning 2 var det oftast ord som "bra" som dök upp när pojkarna hade utfört något. 

Exempelvis då en pojke efter uppmuntran av en pedagog tar av sig sina skor själv så 

berömmer pedagogen honom med ordet "bra". Samma pojke ställer sedan upp sina skor 

på skohyllan och pedagogen utbrister igen "bra". En annan pojke drar ned sin dragkedja 

på sin jacka, då säger pedagogen "titta vad bra". Vid ett annat tillfälle blir en annan 

pojke uppmuntrad till att klä på sig sina regnbyxor. Då ena foten sticker fram ur 

byxbenet säger pedagogen "vad bra nu kom ju foten fram där". När den andra foten 

sticker fram säger pedagogen "perfekt" till honom. 

 

 

5.2 Får något av könen sina ytterkläder oftare på/avklädda?  
 

På avdelning 1 var det 15 flickor totalt, och av dem var det sex som fick sina ytterkläder 

av/påklädda utan att de hade frågat eller tackat ja till hjälp av pedagogen. Totalt sätt 

inträffade det under 12 tillfällen. Det var 40 % totalt av flickorna som pedagogen hjälpte 

med ytterkläderna. 

 

På avdelning 1 var det tre pojkar av sex som fick hjälp med ytterkläderna av pedagogen 

utan att de hade frågat om hjälp, och de hade heller inte tackat ja till hjälp av 

pedagogen. Totalt inträffade det vid åtta tillfällen under veckan. Procentuellt var det 50 

% av pojkarna som blev av/påklädda.  

 

På avdelning 2 var det sex flickor totalt och fyra av dem fick hjälp med ytterkläderna av 

pedagogen, då de inte hade frågat eller tackat ja till hjälp av pedagogen. Under veckan 

var det totalt vid sju tillfällen som det inträffade. I procentform var det 67 % av alla 
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flickor på avdelningen som blev hjälpta med ytterkläderna utan att ha frågat eller tackat 

ja till hjälp av pedagogen.  

 

På avdelning 2 var det sex pojkar totalt, och alla de fick hjälp med ytterkläderna av 

pedagogen, trots att de inte hade frågat eller tackat ja till hjälp av pedagogen. Totalt var 

det 17 gånger under veckan då pedagogen gav pojkarna hjälp utan att de återigen hade 

frågat eller tackat ja till hjälp av pedagogen. 100 % av alla pojkar fick alltså denna hjälp. 

 

 

5.2.1 Exempel på av/påklädning på avdelning 1 

 

Flickorna på avdelning 1 fick hjälp av pedagogen i form av att få skorna avdragna, 

skosnöret knytet, regnbyxor påsatt, gummibanden på regnbyxans ben dragna under 

stöveln och hängslena på regnbyxorna påsatta. Exempelvis har en flicka tagit på sig sina 

regnbyxor upp till strax under rumpan, då en pedagog sitter bredvid och ser detta tar 

hon tag i regnbyxorna och drar upp dem hela vägen och spänner fast hängslena i 

spännet. En annan flicka har dragit upp sina regnbyxor och står bredvid pedagogen. Då 

greppar pedagogen hängslena på regnbyxorna och drar dem över axlarna på flickan. Vid 

ett annat tillfälle har en flicka försökt föra gummibanden på regnbyxans ben under 

stövlarna. Efter ett tag sätter sig barnet i pedagogens knä och pedagogen för 

gummibanden på regnbyxornas ben under flickans stövlar utan att säga något. Senare 

frågar en pedagog en flicka om det går bra för henne när hon tar på sig sina skor. 

Flickan svarar "mm". Sedan tar pedagogen av flickan hennes skor och säger "vänta de 

blir fel fot det där, vi tar den och ställer den framför den andra foten" samtidigt som hon 

byter plats på flickans skor. När flickan tagit på sig skorna och försöker knyta dem, går 

pedagogen fram efter ett tag och knyter skosnöret utan att säga något.   

  

Pojkarna på avdelning 1 fick hjälp av pedagogen i form av att knäppa upp knappar på 

tjocktröja, regnbyxans ben överdragen, stövel avdragen/påsatt, dragkedja neddragen på 

jacka och hängslen på regnbyxor uppdragna över axlarna. Exempelvis tar en pojke av 

sig sin jacka och försöker efter det ta av sig sin tjocktröja med knappar. Han har försökt 

knäppa upp knapparna på tjocktröjan under ca två minuter, när pedagogen går fram och 

knäpper upp den översta knappen. Det går ett tag till och pedagogen går fram och 

knäpper upp resten av knapparna. Vid ett annat tillfälle har en pojke tagit på sig sina 
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stövlar och är på väg ut. Då stoppar pedagogen honom och drar över regnbyxans ben 

över hans stövlar. En annan pojke sitter på en stol och har problem med att hans jeans 

har åkt upp ovanför stövlarna. Då ser pedagogen det och pojken får ena stöveln 

avdragen och pedagogen stoppar in hans byxben innanför strumpan. Sedan tar 

pedagogen på pojken stöveln, och drar ned överdragsbyxans ben över stöveln. Vid ett 

annat tillfälle har en pojke klätt på sina regnbyxor och jacka själv, hängslena sitter då 

över jackan. Pedagogen ser detta och ifrågasätter om han istället inte ska ha hängslena 

innanför jackan istället. Pojken drar då ned hängslena och efter det drar pedagogen ned 

dragkedjan på jackan och tar av den. Hon drar sedan över hängslena över axlarna på 

pojken och ger honom jackan.   

 

5.2.2 Exempel på av/påklädning på avdelning 2 

 

Flickorna på avdelning 2 fick hjälp av pedagogen i form av att få dragkedjan uppdragen 

på ytterjacka/tjocktröja, regnbyxor uppdragna, stövlar avdragna och tjocktröja pådragen. 

Exempelvis så var det en flicka som blev tillsagd av pedagogen att ta på sig sin 

tjocktröja, när flickan hade gjort detta stod hon med ryggen mot pedagogen. Då vänder 

pedagogen flickan med händerna åt pedagogens håll och drar sedan upp dragkedjan på 

tjocktröjan. Samma process utfördes efteråt med jackan. En annan gång under veckan 

blir en annan flicka tillsagd att gå till en pedagog. När hon går dit, tar pedagogen på 

flickan regnbyxorna och sedan hämtar pedagogen en tjocktröja till flickan. När 

pedagogen kommer tillbaka med föremålen kläs barnet på med tjocktröjan. Efter det tar 

pedagogen på flickan en regnjacka och drar upp dragkedjan på den. Vid ett annat 

tillfälle har en flicka tagit på sig stövlarna på fel fot. Pedagogen ser detta och bekräftar 

det verbalt, och går sedan fram och tar av flickan stövlarna. Efter det placerar 

pedagogen ut rätt stövel vid rätt fot.  

 

Pojkarna på avdelning 2 fick hjälp av pedagogen i form av att få dragkedjan 

uppdragen/neddragen på jacka/tjocktröja, vantar pådragna, överdragsbyxor neddragna, 

hängslena på regnbyxorna uppdragna och skorna avdragna. Exempelvis ger pedagogen 

kommandon till en pojke att han ska ta av sig sina skor. Pojken sitter istället på golvet 

och iakttar andra barn, då går pedagogen dit och drar upp kardborrbanden på skorna och 

tar av dem. Sedan drar pedagogen ned dragkedjan på hans jacka och tar av pojken hans 

överdragsbyxor. Att pedagogen gav kommandon och instruktioner var något som 
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många pojkar fick uppleva under veckan. En annan pojke under veckan tar av sig sina 

skor själv och sedan går pedagogen dit och drar ned dragkedjan på hans tjocktröja och 

tar av honom den. Under ett annat tillfälle hänvisar pedagogen en pojke till att ta på sig 

sin jacka. När han har gjort detta vänder pedagogen honom med sina händer och drar 

upp dragkedjan på honom. Efter det säger pedagogen "dom här också" och tar på barnet 

hans vantar. En annan pojke har precis tagit på sig sin jacka, efter det vänder pedagogen 

honom åt sitt håll också och drar upp dragkedjan på hans jacka. Under en annan 

situation har en pojke tagit på sig sina regnbyxor, och ställer sig sedan upp för att föra 

över hängslena från dem över axlarna. När han har kommit halvvägs med banden, går 

en pedagog dit och drar upp banden över axlarna på honom.  

 

5.3 Sammanfattning av resultat 
Då antalet mellan pojkar och flickor skiljde sig åt på avdelning 1, har vi valt att 

presentera resultatet i procentform och har förtydligat detta med hjälp av stapeldiagram.  

 

Får något av könen oftare beröm? 

På avdelning 1 visades det att flickorna var det vinnande könet, det var de som oftare 

fick beröm. Där var det 73 %  flickor som fick beröm, och av pojkarna var det 67 % 

som fick beröm. 

 

På avdelning 2 var det pojkarna som var det vinnande könet av de som oftare fick 

beröm, av pojkarna var det 67 %  som fick beröm. Av flickorna var det istället 50 % 

som fick beröm. Nedan presenteras resultaten i stapeldiagram från avdelning 1 och 2. 

 

Figur 1 - Beröm på avdelning 1 och figur 2 - Beröm på avdelning 2 nedan visar i 

diagram hur många flickor och pojkar som fick beröm på avdelning 1 och 2.  
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Figur 1 - Beröm på avdelning 1                       Figur 2 - Beröm på avdelning 2 
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Får något av könen sina ytterkläder oftare på/avklädda utan att ha frågat om hjälp eller 

tackat ja till hjälp av pedagogen? 

 

På avdelning 1 var det pojkarna som oftare blev påklädda/avklädda utan att de bad om 

hjälp av pedagogen. Barnen hade heller inte tackat ja till hjälp av pedagogen. Av alla 

pojkar var det 50 % som blev det. Av flickorna var det 40 %. På avdelning 2 var det 

också pojkarna som var det vinnande könet av att oftare bli påklädda/avklädda, det var 

100 %  pojkar och 67 % flickor. Nedan presenteras resultaten i stapeldiagram från 

avdelning 1 och 2. 

 

Figur 3 - Av/påklädda på avdelning 1 och figur 4 - Av/påklädda på avdelning 2 nedan 

visar i diagram hur många flickor och pojkar som fick sina ytterkläder på/avklädda utan 

att ha frågat om hjälpt eller tackat ja till hjälp av pedagogen på avdelning 1 och 2. 
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Figur 3 - Av/påklädda på avdelning 1             Figur 4 - Av/påklädda på avdelning 2 

 

 

 

 

 

6. Analys och diskussion 
 
I detta avsnitt kommer metoddiskussion, resultatdiskussion, slutdiskussion och vidare 

forskning att presenteras. Frågeställningarna och bakgrunden kommer att återkopplas 

till resultaten i texten nedan. 

 

6.1 Metoddiskussion  
Videoinspelning som metod har varit till vår fördel men också nackdel. Fördelarna med 

videoinspelning har varit att möjligheter givits till att se materialet oändligt många 

gånger. Vi har sett detta som något positivt eftersom att vi har upptäckt nya resultat 

varje gång vi har bearbetat sekvenserna. Detta har också varit till fördel då vi filmat från 

olika vinklar under samma tillfälle för att få nya perspektiv. Exempelvis när vi såg en 

videoobservation som var filmad från en vinkel var det svårt att höra vad de 

medverkande sade till varandra. Däremot när vi såg samma sekvens i en annan video 

filmad med en annan videokamera gick det tydligare att höra vad som sades. Nackdelen 

som vi har upplevt med att filma har varit att det varit svårt att höra vad de 

medverkande säger, då det varit flera röster samtidigt. Därav kan vi i efterhand 

konstatera att det hade underlättat att även fört fältanteckningar. 

 

Metoden videobservation gör att validiteten i vår studie är hög anser vi, då vi har 

undersökt det som avsikt var att undersöka. Vi är nöjda med valet av metod då den gav 
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oss svar på våra frågeställningar. Detta stärks även av Kullberg (2014) som skriver att 

en validitet är god om forskaren har undersökt det som syftet var att undersöka (ibid).  

 

Om denna undersökning skulle utföras igen är det inte säkert att resultatet skulle vara 

detsamma. Faktorer som kan påverka detta skulle kunna vara att andra pedagoger 

medverkade, en annan barngrupp, färre/fler barn eller stress hos pedagoger. 

Reliabiliteten i vår studie anses inte vara hög då det inte går att garantera att samma 

resultat uppnås vid en ny undersökning. Bryman (2011) skriver att reliabiliteten i en 

undersökning kan påverkas av slumpen eller tillfälliga förutsättningar (ibid). 

 

Som vi har nämnt under metodavsnittet delades det ut tillståndsblanketter till samtliga 

vårdnadshavare. När observationsveckan påbörjades hade inte alla tillståndblanketter 

lämnas in av vårdnadshavarna, blanketterna kom in allt eftersom under veckan som var. 

Detta resulterade i att i det försvann material i och med att alla barn inte var godkända 

att filmas. Under veckan konstaterade vi att tillståndsblanketterna borde lämnats ut ännu 

tidigare så att alla barn var godkända att filmas redan vid veckans start. För att 

pedagogen inte skulle agera utifrån våra frågeställningar valde vi att inte presentera 

dem. Vi talade därför endast om att vårt arbete handlade om bemötande och genus i 

tamburen. Överlag anser vi att vår metod var ett bra tillvägagångssätt. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Får något av könen oftare beröm? 

 
Resultaten från avdelningarna skiljde sig åt, det var alltså inte bara ett kön som oftare 

fick beröm. På avdelning 1 var det fler flickor än pojkar som fick beröm medan det var 

fler pojkar än flickor på avdelning 2. Resultaten i denna studie är mätt i procentform. 

Våra resultat stämmer till mestadels överens med Dobbs m.fl. (2004) forskning 

beroende på vilken avdelning som diskuteras. Deras forskning visade på att flickor var 

de som fick mer positivt bemötande av pedagogen, positivt bemötande kan bland annat 

innebära beröm (ibid). Myhills och Jones (2006) forskning visade också att lärarna i 

deras studie hade en uppfattning om att pojkar och flickor behandlades på olika sätt. 

Lärarna tolkade deras eget bemötande mot barnen som att pojkar behandlas mer 

negativt och flickorna behandlades mer positivt (ibid).  
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Vår studie visade på att flickor var det kön som oftare fick beröm på avdelning 1. 

Myhills och Jones (2006) forsknings resultat stämmer delvis in på våra resultat då 

flickor var de som fick mer beröm, dock gavs det inga intryck om att pojkarna blev 

negativt bemötta av pedagogen. Flickorna fick beröm bland annat i situationer då de var 

hjälpsamma mot sina kamrater och väntade länge på sin tur att få hjälp av pedagogen. 

Vår studie visade också att under de tillfällen som pedagogen bemötte pojkarna gavs det 

fler kommandon och instruktioner än vad det gjordes till flickorna. Som exempelvis 

innefattade vad de skulle hämta, i vilken ordning och hur de skulle klä av och på sig 

sina ytterkläder. En orsak till detta resultat kan ha varit att pedagogen hade lägre 

förväntningar på pojkarna till skillnad från flickorna. Flickorna kan uppfattats som mer 

självständiga då de inte fick uppleva lika många kommandon och instruktioner. 

Flickorna uppmärksammades för detta och fick då beröm för deras handlingar.  

 

De förväntningar som fanns på pojkarna kan bero på att pedagogen hade en inställning 

till att pojkarna inte skulle klara av att ta samma ansvar som flickorna. Detta kan 

resultera i att pojkarna fick fler kommandon och instruktioner istället för beröm. Detta 

förstärks även av Wahlström (2004) som beskriver pedagogers förväntningar på könen. 

Pojkar förväntas vara trassliga och bråkiga (ibid). Det kan vara en bakomliggande faktor 

till att pojkarna var de kön som fick mindre beröm av pedagogen på avdelning 1. Dock 

kan det finnas andra orsaker till detta resultat i vår studie, bland annat att pedagogen 

utgår från varje barns mognadsnivå oavsett kön. Det vill säga att pedagogen kan ha en 

uppfattning av hur mycket pojkarna klarar av själva utan att få direkta kommandon. 

Myhills och Jones (2006) skriver i deras forskning att pedagoger har en uppfattning om 

hur flickor ska vara, bland annat har de högre förväntningar på flickor och att de ska 

vara duktigare än pojkar (ibid). Att flickorna var de som oftare fick beröm kan bero på 

flera anledningar bland annat på pedagogens omedvetna förväntningar på att flickor ska 

ta på sig rollen att vara en hjälpfröken. Wahlström (2004) beskriver innebörden av ordet 

hjälpfröken och det innebär att flickor är hjälpsamma och är de så kallade duktiga 

flickorna. Det betyder också att flickor som går i förskolan förväntas följa de oskrivna 

reglerna som finns, bland annat att de ska vara de som ska vänta på sin tur (ibid).  

 

Däremot skriver Svaleryd (2003) att hon ibland upplevt att det var pojkar som oftare 

fick beröm än vad flickor fick. Bland annat i en situation då en pojke hjälpte en kamrat 

där hon gav honom beröm för hans handling. Även flickorna hjälpte sina kamrater men 
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fick inget beröm för detta. Omedvetet hade hon förväntningar på att flickor skulle vara 

hjälpsamma och därav gav hon inget beröm till dem. Anledningen till varför pojken fick 

beröm var för att hon inte förväntade sig att pojkar skulle vara hjälpsamma (ibid). Detta 

stärks även av Wahlström (2004) som skriver att flickor inspireras till att vara 

hjälpsamma och tillhöra kategorin hjälpfröknar (ibid). Detta går att dra paralleller till 

resultatet på avdelning 2 där det var pojkarna som oftare fick beröm, till skillnad från 

flickorna. 

 

Vår studie visade att flickorna var de som var mest självständiga i tamburen, 

exempelvis då de tog fler egna initiativ till att klä på och av sig själva och fick mer 

sällan instruktioner och kommandon av pedagogen. Till skillnad från vad pojkarna fick. 

Eidevalds (2009) forskning har visade att pojkar i förskolan oftare får uppleva fler 

tillsägelser till skillnad från flickor. Den visar också på att pojkar oftare blir tillfrågad 

om de vill ha hjälp av pedagogen (ibid). Även här går det att tolka situationerna i vår 

studie på avdelning 2 som att pedagogen hade förväntningar om att flickorna skulle vara 

mer självständiga, och därför upplevde de mer sällan beröm. När pojkarna hade klätt av 

och på sig sina ytterkläder, oftast på kommandon och uppmuntran från pedagogen 

belönades de med beröm. Däremot skriver Wahlström (2004) att pojkarna i hennes 

studie fick uppleva uppmärksamhet i samband med situationer då de gjort något de inte 

borde gjort enligt pedagogerna (ibid). Denna konstatering säger emot resultatet som vår 

studie visade på avdelning 2, där pojkarna fick uppmärksamhet då de utförde något bra. 

Situationerna då pojkarna oftare fick beröm kan tolkas som att det kan bero på de lägre 

förväntningarna som kan finnas på pojkar. 

 

Får något av könen sina ytterkläder oftare på/avklädda utan att ha frågat om hjälp eller 

tackat ja till hjälp av pedagogen? 

 

Vår studie visade att pojkarna var de som oftare fick sina ytterkläder på och avklädda av 

pedagogen på både avdelning 1 och 2. Detta utan att barnen hade frågat eller tackat ja 

till hjälp av pedagogen. Då resultatet inte skiljde sig åt mellan avdelningarna har vi valt 

att diskutera båda resultaten i samma text, för att undvika upprepningar. Eidevald 

(2009) har forskat på två avdelningar på en förskola i Sverige, där hade ena avdelningen 

arbetat med jämställdhet i ett och ett halvt år. Den andra avdelningen som medverkade i 

studien arbetade inte efter någon särskild inriktning. Resultatet i den studien visade på 
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att pedagogerna oavsett avdelning bemötte flickor och pojkar på olika sätt. Bland annat 

under situationer då de befann sig i tamburen. På båda avdelningarna visades det att 

pojkarna var de kön som fick betydligt mer hjälp av pedagogen med sina ytterkläder. De 

resultat som presenterades i studien, var grundade på de tillfällen då barnen inte hade 

frågat pedagogen om hjälp (ibid). Resultaten från vår studie överensstämmer med de 

resultat Eidevald (2009) fick fram i sin studie. Likheten mellan våra studier var att det 

var pojkarna som överlägset blev av och påklädda av pedagogen i tamburen. Under 

situationer där varken pojkarna eller flickorna bad pedagogen om hjälp, eller hade 

tackat ja till hjälp av pedagogen. De exempel som presenterades i resultatavsnittet i vår 

studie från båda avdelningarna visade att pedagogen ofta slutförde pojkarnas på och 

avklädning. 

 

Wahlström (2004) skriver att pojkar förväntas ha en stark vilja som innefattar att de har 

behov som genast ska uppfyllas (ibid). Att pedagogen på både avdelning 1 och 2 hjälpte 

framförallt pojkarna mest, kan bero på en stress och orolighet på vad som kan hända hos 

pojkarna om de inte får behoven tillgodosedd. När pojkarna fick hjälp kunde det bland 

annat inträffa när en pojke tog av sig sina skor, innan han var färdig med avklädningen 

gick pedagogen fram och slutförde arbetet åt honom med att dra ned dragkedjan på 

tjocktröjan. Efter det tog pedagogen av pojken tröjan. Vid ett annat tillfälle hade en 

pojke tagit på sig hans regnbyxor och började dra upp hängslena över axlarna. Innan 

han var färdig med det tog pedagogen hängslena och drog upp dem över hans axlar. En 

annan pojke hade tagit av sig sin jacka och försökte knäppa upp knapparna på 

tjocktröjan. Efter att pojken hade försökt några minuter gick pedagogen fram och 

knäppte upp alla knappar. Under ett annat tillfälle hade en pojke tagit på sig sina 

ytterkläder och var på väg ut på gården. Pedagogen stoppade pojken i farten och drog 

ned hans regnbyxor över stövlarna.  

 

En bidragande faktor till detta resultat kan återigen grunda sig i förväntningarna som 

pedagogen har på de olika könen. Myhills och Jones (2006) forskning har visat att det 

finns högre och lägre förväntningar från pedagoger, beroende på om det är flickor eller 

pojkar de bemöter. Bland annat är förväntningarna lägre på pojkar, till skillnad från 

flickor som det finns högre förväntningar på. Flickor får dessutom uppleva mindre 

uppmärksamhet från pedagoger än vad pojkar får (ibid). Det har också i en studie visats 

att flickor ges mer ansvar än pojkar. Exempelvis har Wahlström (2004) presenterat en 
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händelse som utspelar sig på en förskolegård. En pedagog kommer ut med komposten 

och ber en pojke cykla iväg och lämna den där den ska lämnas. Pojken protesterar och 

försvarar sig med att han är upptagen. Sedan frågar pedagogen en flicka istället om hon 

kan utföra uppdraget. Flickan försvarar sig också med att hon är upptagen. Pedagogen 

säger då till flickan att hon kan fortsätta med det hon gör senare. Pedagogen berättar 

sedan för flickan vad konsekvenserna blir om flickan inte lämnar komposten. 

Pedagogen förklarar att om de inte finns en kompost, får inte maskar mat, då blir det 

ingen jord, då kan de inte plantera morötter och slutligen får de då inget att äta på 

förskolan (ibid). Denna händelse visar att pojkar ges mindre ansvar till skillnad från 

flickor. Detta kan kopplas som en av orsakerna till resultatet i vår studie som visade på 

att pojkarna fick mer hjälp vid på och avklädning. 

 

Att flickorna fick mindre hjälp av pedagogen kan bero på att det finns förväntningar på 

att flickor ska klara sig bättre själv, det kan då medföra ett större ansvar hos dem. Dobbs 

m.fl. (2004) forskning har också visat att i förskolor är det flickor som får minst 

uppmärksamhet från pedagogerna (ibid). Ett annat skäl till varför det finns risk att 

flickor får uppleva mindre uppmärksamhet än pojkar kan vara för att det tas för givet att 

flickor ska vara mer självständiga och ta mer ansvar. Därav kan det leda till att det är 

pojkarna som får mer uppmärksamhet i form av hjälp med sina ytterkläder i vår studie. 

Däremot visar forskningen som Eidevald (2009) bedrev att det inte behöver betyda att 

pojkarna i studien var i större behov av att få hjälp när de blev av/på klädda. Utan det 

kunde istället bero på att pedagogerna var tidig på plats med att hjälpa pojkarna utan att 

de bad om hjälp. Orsaken bakom detta var att pedagogerna hade förväntningar på att 

pojkarna inte själva skulle klara av det. Pedagogerna trodde istället att det var flickorna 

som var de som klarade av att ta detta ansvar (ibid). 

 

 Något som kan ha påverkat resultatet i vår studie var att personalen var underbemannad 

då en personal var sjuk och de hade inte en insatt vikarie. Detta ökar barnantalet per 

pedagog och det kan medföra en stress hos pedagogerna. Tamburen på de två 

avdelningarna kan ha varit missanpassade för antalet barn på båda avdelningarna. Det 

vill säga att det var små utrymmen att röra sig i med flera barn och pedagoger samtidigt. 

Detta kan också leda till en ökad stress hos pedagogerna som gör att de klär på barnen 

för att snabbare komma ut på förskolegården 
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6.3 Slutdiskussion 
Vår studie har baserats på att undersöka huruvida pedagoger i tamburen bemöter pojkar 

och flickor. Resultatet visade på att flickor och pojkar blev bemötta på olika sätt. Detta 

kan berott på de traditionella könsmönstren. Sandstrom m.fl. (2012) skriver att det är av 

stor betydelse att motverka de könsmönster som finns, för att det tidigt i livet skapas 

tydliga könsidentitetsbildningar hos pojkar och flickor. Med det menas att pojkar och 

flickor delas in i kategorier utifrån deras kön. Det är dock inte meningen att 

könsskillnaderna ska försvinna, utan syftet är att barnen ska ges en möjlighet till att 

utforska de både könen utifrån deras identitet (ibid). 

 

Giraldo och Colyars (2012) forskning instämmer med ovanstående påstående gällande 

pedagogers bemötande. Det är viktigt för pedagoger att vara medveten om sitt 

bemötande för att kunna motverka de könsstereotypa mönstren som finns (ibid). 

Omedvetenhet kan vara orsaken i vår studie till att pedagogen bemötte pojkar och 

flickor utifrån olika förutsättningar. Pedagoger kan ha en uppfattning om att de bemöter 

både flickor och pojkar utifrån ett könsneutralt perspektiv. Medan de egentligen 

bemöter könen med olika förutsättningar som kan grundas på deras förväntningar hur 

flickor och pojkar ska vara. För att bli medveten hur bemötandet egentligen skiljer sig 

åt, kan ett alternativ vara att dokumentera sig själv och sedan utvärdera detta för att bli 

medvetna om deras omedvetenhet i bemötandet. Det kan vara svårt att bryta de 

könsstereotypa mönstren som finns om pedagogen själv inte är medveten om att de 

bemöter flickor och pojkar på olika sätt.  

 

Dolk (2013) har forskat i Sverige på hur könsstereotypa mönster kan brytas. Att arbeta 

med byta ord och tonlägen kan vara ett alternativ av pedagoger för att bryta detta, då 

karaktärer framställs extremt könsstereotypt i exempel böcker. Ett annat sätt att 

presentera ett otraditionellt könsmönster kan vara att ge flickor exempel leksaker som 

anses vara för pojkar, och ge pojkar leksaker som anses vara för flickor (ibid). De olika 

förväntningarna som kan finnas på flickor och pojkar kan leda till en risk för att 

pedagogen inte ser barnet som individ utan istället som det kategoriserade könet. Detta 

kan i sin tur påverka barnet så pass mycket att det inte får en chans till att skapa sig en 

egen identitetsbildning, då barnet redan har placerats in i vilken könskategori det tillhör 

av pedagogen. 

 



 

28 

 

Eidevalds (2009) forskning tyder på att om pedagogen bemöter flickor och pojkar 

utifrån könskategorier istället för individen, kan detta hindra barns utveckling. 

Exempelvis vid av och påklädningssituationer i tamburen, är det viktigt att barnen får 

hjälp av pedagogen. Dock måste pedagogen vara medveten om barnens individuella 

mognadsnivå och inte utgå från förväntningar som kan innebär att ena könet inte ska 

klara av att klä på och av sig själva. Detta för att det då kan leda till att barnens 

utveckling förhindras om de får för mycket hjälp (ibid). Wahlström (2004) skriver att 

vuxna människor har en stor betydelse för barn, framförallt i förskolan. Vid varje 

ögonblick får barn ny kunskap, bland annat genom vuxna människors bemötande (ibid). 

Därav är det av viktigaste grad att sträva efter att bemöta pojkar och flickor med samma 

förutsättningar oavsett kön. 

 

Slutsatsen i vår studie är att pojkar och flickor inte bemöts med samma möjligheter på 

förskolan vi utförde vår observationsstudie. Detta kan bero på de förväntningar som 

pedagoger kan ha sedan tidigare på pojkar och flickor. Risken med att det finns 

förväntningar hos pedagoger sedan tidigare kan leda till att pojkar och flickor inte blir 

bemötta utifrån den individuella mognadsnivån. För att motverka de förväntningar som 

styrs av könstereotypiska mönster är det viktigt att pedagogen är medveten i sitt 

bemötande för att förhindra ett bemötande grundat på förväntningar. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag på en vidare forskning från vår undersökning skulle kunna vara att undersöka 

och observera i en mer allmän situation om det finns förväntningar på pojkar/män och 

flickor/kvinnor. Som exempelvis butikspersonal och kunder i en klädaffär då det finns 

separata avdelningar för pojkar/män respektive flickor/kvinnor. Om undersökningen 

visar att personalens och kundernas bemötande baseras på tidigare förväntningar på 

könen, skulle det kunna undersökas varifrån förväntningarna kommer. Att kartlägga de 

medverkande människornas barndom/uppfostran genom intervjuer kan vara ett 

alternativ för att visa att förväntningar grundar sig därifrån. 
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Bilaga 1 

 
 

                                                                                                                    Datum 13/8-14 

Till Vårdnadshavare! 

 

Vi heter Johanna Gunnarsson och Pauline Karlsson och studerar till förskollärare vid 

Högskolan i Gävle. Under hösten kommer vi att göra en del av vårat examensarbete vid 

förskolan (XXXX).  Denna termin läser vi kursen Examensarbete i pedagogik, 15 hp. 

I kursen kommer vi att observera och dokumentera när barn får hjälp med ytterkläder i 

tamburen när de ska gå in och ut på gården. Det inkluderar observationer av 

förskollärares delakighet i tamburen. Vi vill använda videoinspelning som 

dokumentationsform och behöver då vårdnadshavarens tillstånd. 

 

Examensarbetet redovisas på Högskolan i Gävle genom skriftlig inlämning samt 

eventuellt en Power Point presentation som visas för kursdeltagare och lärare där inga 

bilder eller inspelningar kommer att visas. Deltagandet i studien är frivillig och utan 

vidare förklarning kan ni när som helst avbryta ert medverkande.  

 

Kommun, stad/samhälle eller förskolans namn används inte och endast fingerade namn 

kan förekomma i uppgiften och i observationerna.  

 

Observationer dokumenteras med hjälp av följande ifyllda alternativ: 

(X) Filminspelning 

(X) Ljudupptagning 

 

Vår handledare (XXXX) är informerad om arbetet.  

 (XXXX) 

 

Endast barn som fått tillstånd av vårdnadshavare att delta kan finnas med i 

observationer. Allt empiriskt material kommer efter avslutad studie att lämnas in till 

Högskolan i Gävle där det kommer att förvaras på säker plats under två år för att 

därefter förstöras. 

 

Med vänliga hälsningar Johanna och Pauline 

johanna__gunarsson@hotmail.com       paulinekarlsson_@hotmail.com 

 

LÄMNAS TILL FÖRSKOLAN SENAST DEN, ONSDAGEN DEN 20/8-14 

 

(    )  Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn deltar. 

 

(    )  Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar. 

 

Barnets namn:………………………………………………… 

Vårdnadshavare:………………………………....................... 

Vårdnadshavare…………………………………………........ 

 



 

 

 

Bilaga 2 

SEKRETESS 

Inom Utbildning (XXXX) verksamhetsområde gäller stränga sekretessbestämmelser. 

Främst gäller följande: Enligt 7 kap 9 § sekretesslagen gäller sekretess för ett flertal 

uppgifter i förskoleklass, grundskola, särskola och skolbarnsomsorg. Sekretessen skall 

skydda enskilds personliga förhållanden på olika sätt. 

 

För att uppgift skall få röjas till annan, krävs i princip samtycke av den enskilde. 

I 7 kap 38§ sekretesslagen finns en särskild bestämmelse med förbud att röja uppgift, 

om den enskildes personliga förhållanden i förskoleverksamheten. 

 

Genom detta sekretessbevis, har jag informerats om den lagliga skyldighet jag har, att 

inte röja vad jag har erfarit eller kommer att erfara rörande enskilds personliga 

förhållanden, under den tid jag är verksam inom Utbildning (XXXX) 

verksamhetsområde, eller därefter. 

 

Jag är dessutom informerad om förbudet, att röja uppgift om enskilds personliga 

förhållanden till massmedia. Jag förbinder mig vidare att förvara alla handlingar i 

förekommande ärenden, så att de inte är tillgängliga för obehöriga. 

 

Sekretessbevis 

Ort och datum.................................................................. 

Namn............................................................................... 

Arbetsplats...................................................................... 

Personnummer................................................................ 

Underskrift...................................................................... 

  

 


