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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie var att studera vilka föreställningar om kön som förmedlas mellan 

pedagog och barn vid matsituationen på förskolan. Forskningsfrågorna berör vilket utrymme 

pojkar respektive flickor ges till kommunikation av pedagogerna och hur flickorna och 

pojkarna upplever detta. Studien utgår från det socialkonstruktionistiska perspektivet och en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats där observationer av fyra matsituationer och 

intervjuer med tre pojkar och tre flickor i åldrarna 4–5 år genomförts. Resultatet av 

observationerna visade på att flickor och pojkar erbjuds olika utrymme till kommunikation 

och att pedagogerna bemöter dem på olika sätt utifrån deras kön. Resultatet av intervjuerna 

visade en omvänd bild där flickor och pojkar upplever att de får lika talutrymme och 

uppmärksamhet. Resultatet visar även att pedagogerna använder språket som ett medel i att 

konstruera bilder av föreställningar om kön, vilket också förmedlas mellan pedagog och barn 

vid matsituationen på förskolan.  

 

Arbetsfördelning: Vi har båda i lika stor omfattning varit delaktiga genom hela arbetets 

gång. Vi har gemensamt letat litteratur som varit relevant för vårt område för att sedan dela 

upp bearbetningen av den mellan varandra. Till sist har vi sammanställt litteraturen 

tillsammans. Även vid observationerna och intervjuerna, samt bearbetningen och analysen av 

har båda varit lika delaktiga. 

 

Nyckelord: barnens perspektiv, förskola, genus, jämställdhet, kommunikation, kön, 

matsituationen, talutrymme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Förord 
 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Anna Öqvist som trott på oss hela tiden och hjälpt 

oss att ro det här examensarbetet i hamn. Dina råd och kommentarer har varit otroligt 

värdefulla för oss, tusen tack!  
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1 Inledning 

I utredningen till den nya läroplanen för förskolan förtydligades arbetet med jämställdhet i 

förskolan. Det ledde till att både skollag och läroplan kom att lägga stor vikt vid att förskolan 

ska motverka traditionella könsmönster, och att de som arbetar i förskolan ska erbjuda alla 

barn möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen, utan begränsningar utifrån kön 

(Skolverket, 2016a; SOU 2006:75). Detta förtydligande skedde i en tid då en strävan efter ett 

jämställt samhälle var stort på många olika plan i samhället, alltifrån förskola och skola, som 

i arbetslivet. Henkel (2006) framhåller att flickor/kvinnor och pojkar/män lever i olika 

verkligheter där olika informella regler gör att vi i praktiken inte har samma möjligheter, och 

att flickors/kvinnor handlingsutrymme begränsas på olika sätt. För att bryta dessa mönster 

menar Eidevald och Lenz Taguchi (2011) att förskolan är en av de viktigaste platserna att 

påbörja detta förändringsarbete. Skolverket (2016a) uttrycker: 

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 (s.5). 

Trots att läroplanen uttrycker att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller har vi under vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammat att förskollärare 

och barnskötare (fortsättningsvis bedöms dessa två kategorier som pedagoger) ofta gör 

skillnad i hur de talar till flickor och pojkar, särskilt vid matsituationen på förskolan. 

Matsituationen har i tidigare forskning lyfts fram som ett område där normer om kön skapas 

(Hellman, 2010), vilket också har visat få stor betydelse för hur sociala relationer skapas och 

hur kunskap förmedlas i kommunikationen mellan barn och pedagoger (Minz & Du Bois, 

2002). Tidigare forskning har framförallt utgått från pedagogers perspektiv på hur genus 

konstrueras i matsituationen i förskolan och visar att pedagoger omedvetet använder olika 

strategier i hur de ställer frågor till barnen, beroende på om de talar till flickor eller pojkar 

(Eidevald, 2011; Hellman, 2010). Hur detta påverkar barnens vardag på förskolan, det vill 

säga hur detta upplevs utifrån barnens perspektiv, har mycket sällan lyfts fram inom 

genusforskningen (Browne, 2004). Ett barns perspektiv blir synligt först när barnen får 

komma med sina egna bidrag, erfarenheter, upplevelser, känslor och tankar, utan att vuxna 

gör tolkningar av dem (Johansson 2003; Svenning, 2011). Frånvaro av att pedagoger 

involverar barn mer i utformningen av jämställdhetsarbetet är stort, trots att läroplanen för 

förskolan lyfter fram barnens rätt till inflytande och demokrati (Dolk, 2013; Edström, 2010; 

Skolverket, 2016b). Detta examensarbete kommer belysa vilka föreställningar om kön 

pedagoger förmedlar till pojkar och flickor i kommunikationen vid matsituationen, men även 

hur pojkar och flickor ger uttryck för detta. Vi utgår från ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv där den sociala konstruktionen har en betydelsefull funktion när de gäller att skapa 

sin bild av vad som är normalt och onormalt (Allwood & Erikson, 2017). Denna kunskap 

förväntas ge nya perspektiv på hur stereotypa könsroller och könsmönster kan brytas med 

utgångspunkt i matsituationen.  



 

 

 

 

 
 

2 

2 Syfte och forskningsfrågor 

2.1 Syfte 

Syftet är att studera vilka föreställningar om kön som förmedlas mellan pedagog och barn vid 

matsituationen på förskolan.  

        

Forskningsfrågor: 

 

●    Vilket utrymme erbjuder pedagogerna pojkar respektive flickor till kommunikation vid 

matsituationen på förskolan och hur gestaltas det?  

 

●    Hur ger flickor och pojkar uttryck för deras möjligheter till kommunikation vid 

matsituationen?  
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3 Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en begreppsförklaring. Därefter beskrivs genus och jämställdhet i 

förskolans praktik, matsituationen i förskolan samt bemötande av flickor och pojkar via 

språklig kommunikation. Bakgrunden avslutas med en förankring i förskolans styrdokument 

och det socialkonstruktionistiska perspektivet.  

3.1 Begreppsförklaring 

3.1.1 Genus och kön 

Begreppet genus används för att skilja det socialt och kulturellt konstruerade könet från den 

biologiska könstillhörigheten (Henkel, 2006). Genus står för det sociala könet och möjliggör 

att analysera de föreställningar, tankar och handlingar som formar människan i olika 

kontexter och därmed bidrar till hur manligt och kvinnligt görs (Henkel, 2006; Hirdman, 

1988; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Att tillämpa ett genusperspektiv 

innebär att kritiskt granska och problematisera vilka föreställningar om kön som förmedlas 

till barnen i verksamheten, utifrån föreställningar om kvinnligt och manligt som finns hos 

pedagogerna (Wedin, 2014).  

3.1.2 Jämställdhet 

Jämställdhet i förskolan innebär att flickor och pojkar har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter oavsett kön (Henkel, 2006). Begreppet jämställdhet i förskolan har under många 

år använts som utgångspunkt för arbetet med att motverka orättvisor mellan könen (Wedin, 

2014). Jämställdhet är något som ska genomsyra alla de möten som förskolans vardag består 

av. Vilket betyder att alla barn ska behandlas likvärdigt och utifrån den de är, oberoende av 

kön och annan bakgrund (Skolverket, 2016b).  

3.2 Genus och jämställdhet i förskolans praktik   

Tidigare forskning samt statliga utredningar visar på att förskolan istället för att motverka 

snarare förstärker traditionella könsroller och könsmönster, genom att oreflekterat förstärka 

könsordningen utifrån stereotypa föreställningar. Det innebär att flickor och pojkar inte får 

lika villkor och att barn i sin utveckling begränsas av stereotypa och traditionella 

föreställningar om kön (Eidevald, 2011; Henkel, 2006; Månsson, 2000; SOU, 2004:115, 

2006:75). Detta grundar sig i djupt rotade föreställningar som pedagoger har gällande hur 

flickor och pojkar bör vara (Eidevald, 2011). Vidare innebär det att flickor och pojkar möter 

olika villkor i förskolan. Pedagoger tilltalar pojkar oftare, ser mer på pojkarna, behandlar dem 

mer som individer, ger dem mer hjälp, beröm och detaljinstruktioner. Pojkarna får redan från 

tidig ålder (1–3 år) mer utrymme för eget initiativ till deltagande och mer talutrymme, 

samtidigt som de tillåts ta egna initiativ, bidra med erfarenheter och visa självständighet 

(Månsson, 2000; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). På detta sätt är lärarna 

med och formar könsordningen och ofta omedvetet befäster den (Hultman, 1990). Detta 

innebär att förskolor inte lever upp till styrdokumentens mål, där flickor och pojkar ska ges 
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samma rättigheter och skyldigheter och där könet inte ska vara avgörande för vilka positioner 

som erbjuds (Eidevald, 2011). 

Tidigare forskning betonar vikten av kunskap, tålamod och långsiktighet vad gäller 

jämställdhetsarbete i förskolan och att arbetet med jämställdhet är en ständigt pågående 

process. Det innebär finns alltid nya insikter och kunskaper att ta del av som senare kan 

implementeras i verksamheten (Eidevald, 2011; Wedin, 2014). Personalens medvetenhet, 

eget agerande och samspel har en avgörande roll för att ett aktivt jämställdhetsarbete i 

förskolan (Eidevald, 2011).  

Studier gjorda om flickor och pojkar på individnivå visar på att pojkarna inte är speciellt lika 

varandra, och att det därför kan skilja hur mycket utrymme de ges. Månsson (2000) lyfter 

bland annat fram en pojke som fick stort utrymme i varje grupp, där den ”statistiska” och 

”generella” dominansen av gruppen pojkar berodde på just denna enda individ. Det finns 

fåtalet studier som analyserat bemötandet av flickor och pojkar på individplan, det brukar 

istället vara bemötandet av en grupps som beskrivs. Detta utan att studera om slutsatsen 

gäller samtliga eller inte, vilket innebär att en bild som stämmer överens med ett fåtal pojkar, 

med vissa egenskaper generaliseras och får stå för beskrivningen av alla pojkar och alla 

pojkars egenskaper (Eidevald, 2011; Månsson, 2000; Thorne, 1993). 

3.3 Matsituationen i förskolan 

Matsituationen är ett väl utforskat område inom förskolan. Många barn i Sverige äter flera av 

dagens måltider i förskolan. En del barn äter fler måltider i förskolan än i hemmet, vilket gör 

matsituationen till en viktig komponent i förskolans verksamhet och en självklar del av både 

omsorg och lärande (Livsmedelsverket, 2007). I den pedagogiska matsituationen sitter 

pedagoger tillsammans och äter med barnen och agerar som förebilder och stöd. 

Matsituationen ger möjligheter till längre samtal där vuxna och barn kan mötas (ibid.). 

Matsituationen är ett tillfälle där barnen ska göras delaktiga i förskolans verksamhet genom 

det samtal som sker med de vuxna. Dessa samtal mellan barn och vuxna kan också benämnas 

som det pedagogiska spelet eller ett språkspel, och innebär, enligt Rubinstein Reich (1996) att 

det är den vuxne som pratar mest och som i huvudsak bestämmer innehåll. Genom att ställa 

frågor till barnen “om vad man ska göra”, kan barnen involveras i verksamheten och ges 

möjlighet till inflytande (Johansson, 2003). 

 

Tidigare forskning lyfter fram att många förskollärare framhåller att dagarna på förskolan är 

inordnade i ett tydligt inrutat mönster av rutinsituationer, varav matsituationen är en av dessa 

(Månsson, 2000). Dessa rutiner påverkar innehållet i förskolans verksamhet och bidrar till att 

matsituationen många gånger kan vara en stressfull situation. Det kan innebära att 

förskollärare dessvärre inte reflekterar i tillräckligt stor utsträckning över vad som sker 

(Hellman, 2010; Johansson, 2005; Månsson, 2000). Det innebär att matsituationen ofta blir 

avbruten eller påskyndad för att tider ska passas och att det under matsituationen sker 

ständiga maktkamper mellan barn och pedagoger där det till exempel kan handla om att 

barnet ska smaka på allt eller äta upp maten före smörgåsen (Månsson, 2000). Vid sidan av 

dessa regler kopplas normer om att äta en viss mängd eller ett visst livsmedel ihop med män 
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och pojkar, inte minst till en alldeles särskilt önskvärd pojk- eller mans position om att vara 

en som är stor och stark (Hellman, 2010). Matsituationen på förskolan görs ofta till en praktik 

som av både vårdnadshavare, förskola och samhälle används som understödjare för de 

normer som innefattar barnen (ibid.). 

 

De vuxenledda aktiviteterna i förskolan domineras av pojkarna, men vid matsituationen sker 

en förändring där flickor tar mer plats. Samtidigt är det pojkarna som tar den största delen av 

det gemensamma talutrymmet vid matsituationen, genom att de avbryter de andra barnen som 

talar och leder många av de samtal som sker vid bordet (Henkel, 2006). Andra studier belyser 

även att flickor oftast tilldelas rollen som hjälpfröknar, samtidigt som de får fungera som 

stötdämpare mellan stökiga pojkar t ex vid placeringen vid matbordet (Henkel, 2006; Wedin, 

2009). Denna ojämna rollfördelning mellan pojkar och flickor vid matbordet blir tydlig då 

flickorna övar upp förmågan att se och uppfylla andras behov, medan pojkarna övar upp 

förmågan att inneha huvudrollen, genom att omedelbart få sina behov uppfyllda (Wahlström, 

2003). Det innebär att det förekommer köns- och individrelaterade förväntningar, som delvis 

bygger på individuellt och kulturellt färgade föreställningar om flickor och pojkar, vilket 

också framkommer då man beskriver pojkarna som behövande och robusta medan flickorna 

beskrivs som självständiga och smarta (Månsson, 2000). Detta innebär att vuxna, utan att 

vara medvetna om det genom sina förväntningar som de har gentemot flickor och pojkar 

behandlar dem annorlunda (Wahlström, 2003). De förväntningar som de vuxna är bärare av 

bidrar till att upprätthålla diskriminerande mönster (Hellman, 2010; Månsson, 2000; 

Wahlström, 2003). 

3.4 Bemötande av flickor och pojkar via språklig kommunikation 

Ett medvetet förhållningssätt och användande av språket är en av de viktigaste delarna i 

jämställdhetsarbetet.  Det vill säga att om pedagoger förhåller sig till barnen på olika sätt 

kommer pojkar och flickor att bli just olika (Eidevald, 2011). Detta framhåller även Davies 

(2003) som uppmärksammar hur barn genom språket lär sig könskoderna. Språket är “både 

en tillgång och begränsning” (Davies, 2003 s. 12). En tillgång genom att det skapar 

möjligheter för det sociala och personliga livet, en begränsning för att de kan begränsa 

formerna för vad barnet kan vara beroende på vad som anses rationellt inom den tidsepok 

som barnet lever (ibid.). 

 

Insatser i förskolan medför att samhället på sikt förändras eftersom att barnen i vuxenlivet 

kommer att stå för andra värderingar fria från begränsningar oavsett kön (Eidevald, 2011). 

Det innebär att hur pedagoger bemöter barn i förskolan ligger till grund för hur barnen 

uppfattar vad som är kvinnlig och manligt, samt hur de kommer att se på sig själva som 

kvinnor och män i relation till andra. Tidigare forskning visar att beroende på om pedagogen 

antar att barnet är en flicka eller pojke kommer denne att anpassa sin språkliga 

kommunikation och de talade orden och förväntningarna kommer skilja sig åt (Eidevald, 

2011; Henkel, 2006). Det medför att pedagog och barn tillsammans utvecklas i den språkliga 

kommunikationen (Bae, 2004). Även andra studier lyfter fram språkets avgörande roll när det 

gäller att gestalta och konstruera genus i förskolans praktik. Till exempel visar studier att 
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pojkar, trots lärarnas övertygelse att pojkar och flickor behandlas lika, får fler frågor i 

förskolan och uppmuntras att ta för sig mer (Månsson, 2000; Odelfors, 1996; Ärlemalm-

Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). 

3.5 Förskolans styrdokument 

Innan förskolan fick sin egen läroplan var Socialstyrelsen tillsynsmyndighet för förskolan. 

Det fanns då vägledande arbetsplaner för verksamheten som gavs ut i sex delar mellan 1975–

1981 (SOU 2006:75). Ingen av dessa ställde några direkta krav på att förskolan skulle 

motverka traditionella könsrollsmönster eller verka för jämställdhet mellan flickor och 

pojkar. När Pedagogiskt program för förskolan kom ut år 1987 blev jämställdhetsuppdraget 

tydligare, även om det inte uttalat i den stod att förskolan ska motverka traditionella 

könsroller (ibid.). I utredningsarbetet för förskolans första läroplan är utgångspunkten att 

traditionella könsroller leder till att flickor får lägre status. Det är först i samband med att den 

träder i kraft 1998, som uppdraget kring jämställdhet blir tydligt (Eidevald, 2011; SOU 

2006:75). År 2011 blev förskolan en egen skolform och det innebär att Skollagen gäller även 

för förskolan. I Skollagen har jämställdhet högsta prioritet: “särskilt ska den som verkar inom 

skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka olika former av kränkande 

behandling” (SFS 2010:800). 

 

Det uttrycks tydligt i Skollag, läroplan och andra styrdokument att förskolan har ett uppdrag 

att motverka traditionella könsmönster. Alla som arbetar i förskolan och skolan, ska ge 

möjlighet för alla barn och elever att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån kön. Jämställdhet, som grundläggande och demokratiskt värde, ska 

både gestaltas och förmedlas (Skolverket, 2016a). I läroplan för förskolan står det bland annat 

att “Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska 

hålla levande i arbetet med barnen” (Skolverket, 2016a, s. 4). Förskolan har en viktig uppgift 

att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på, det är hela 

arbetslagets uppdrag att verka för flickor och pojkar får lika stort inflytande och utrymme i 

verksamheten. Förskolläraren har ett särskilt ansvar för att alla barn får ett reellt inflytande på 

arbetssätt och verksamhetens innehåll (ibid.). Barns upplevelser av vad det innebär att vara 

pojke eller flicka formas i samspelet med de vuxna och varandra. Skolverket (2016b) 

framhåller vikten av att personalen analyserar, reflekterar och kritiskt granskar sina egna 

värderingar, föreställningar och förhållningssätt.  

 

Förutom läroplan är diskrimineringslag också styrande för förskolans jämställdhetsarbete 

(SFS 2008: 567). Från och med den 1 januari 2017 gäller nya regler om aktiva åtgärder mot 

diskriminering. En av nyheterna i diskrimineringslagen är att skyldigheten att arbeta med 

aktiva åtgärder har utvidgats till att omfatta alla diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva 

åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och 

möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning och ålder. Nytt är också en skyldighet att genomföra arbetet med aktiva åtgärder 
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enligt ett övergripande ramverk. Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt 

krav på skriftlig dokumentation (SFS 2008:567). 

 

En konsekvens av formuleringar i både Skollag och läroplan gällande att man inom förskolan 

aktivt skall arbeta med jämställdhet är att det inte lyfts fram vad detta arbete konkret innebär, 

utan öppnar istället upp för olika tolkningar och arbetssätt (Skolverket, 2016a; Wedin, 2014). 

Hela ansvaret läggs på den vuxne (Eidevald, 2011). Om man istället skulle tänka sig 

verksamheten som ett möte mellan barn och vuxna där barnen skulle kunna skrivas fram som 

aktörer, skulle barnen tillskrivas mer makt och därmed även ett större ansvar för att vara med 

och förändra verksamheten (ibid.).  

3.6 Teoretiska utgångspunkter 

3.6.1 Det socialkonstruktionistiska perspektivet 

Utgångspunkten i denna studie är att studera vilka föreställningar om kön som förmedlas 

mellan pedagog och barn vid matsituationen på förskolan genom att synliggöra vilket 

utrymme pedagogerna erbjuder pojkar respektive flickor till kommunikation och hur det 

gestaltas. Samt lyfta fram hur flickor och pojkar ger uttryck för deras möjligheter till 

kommunikation. Studien utgår från det socialkonstruktionistiska perspektivet där ingenting är 

allmängiltigt och människor blir till i sammanhang (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv vill lyfta fram konstruktionernas koppling till människors 

föreställningsvärld. Det vill säga våran syn på verkligheten, våra åsikter om den och de roller 

och ageranden som följer (Allwood & Erikson, 2017). Enligt det socialkonstruktionistiska 

perspektivet konstrueras allting i processer som skapas genom interaktioner (Dahlberg et al., 

2014). Att se kön som en social konstruktion innebär enligt Allwood & Erikson (2017) att se 

uppdelningen av flickor och pojkar som ”resultatet av en social process där dessa kategorier 

skapats och befästs genom roller och handlingsmönster, vilka sedan kommit att ses som givna 

oberoende av vår förståelse av dem” (s.145). Den sociala konstruktionen har en betydelsefull 

funktion när de gäller att skapa sin bild av vad som är normalt och onormalt (ibid.).  

Den sociala interaktionen, särskilt vårt språk är en viktig del för att förstå världen. Det ligger i 

linje med hur genus genom språk och bemötande, praktiseras i vår vardag. I barnens samspel 

med varandra och med vuxna skapar individer sin förståelse om omvärlden (Dahlberg et al., 

2014; Wedin, 2014). Identiteten och könskoderna konstrueras genom språket och därmed 

skapas begränsningar hur barn kan vara utifrån vilket kön de har. Språket är enligt Judith 

Butler (u.å.) av stor betydelse för barnets identitetsutveckling. Det påverkar oss i samma 

omfattning som de handlingar vi utför, därav anledningen till att det pedagoger säger till 

barnen spelar stor roll. Orden som pedagogerna yttrar gentemot barnet är medskapare av 

deras bild av hur de förväntas vara och inte vara. Vidare lyfter Rosenberg (2015) fram att alla 

handlingar, gester och yttringar som vi gör i linje med vårt tilldelade genus hela tiden enligt 

genusforskaren Judith Butler är med och skapar och upprätthåller genusidentiteten.  

För att kunna förändra de existerande könsmönstren som råder i samhället idag, är en 

förutsättning att lärare blir medvetna om hur de talar till barnen på förskolan (Wedin, 2014). 
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Förskolan och det pedagogiska arbetet som det innefattar är socialt konstruerade. Med 

anledning av detta understryker Dahlberg et al. (2014) att vi pedagoger bland dessa olika 

konstruktioner måste göra val, “som både produceras av konstruktioner av det lilla barnet och 

sedan i sin tur deltar i produktionen av dessa konstruktioner” (s. 101). Pedagogerna i 

förskolan är hela tiden genom sitt förhållningssätt med och konstruerar barndomen, vad barn 

är och borde vara. 

Vi argumenterar för att det i enlighet med det socialkonstruktionistiska synen på lärande och 

samspel mellan vuxna och barn reproduceras könsmönster i samhället när vi genom 

kommunikation införlivar vidare tankar om genus. Det biologiska könet, flicka och pojke, ses 

som en del av socialt skapade kategorier (Berger & Luckmann, 1966). Det är inte givet av 

biologin hur flickor och pojkar ska agera eller vara, utan är istället beroende av de kulturella 

och sociala strukturer som finns i det samhälle som individen lever i. Det som anses vara 

flickigt respektive pojkigt är föränderligt över tid (ibid.). Vi vill genom den teori som vi valt 

synliggöra och problematisera de samband som är involverade i hur sociala konstruktioner, 

flickor och pojkar etableras och förstås (Allwood & Erikson, 2017).  Lärande sker i samspel 

vilket innebär att det är omgivningen som formar barnets identitet. Kommunikation mellan 

barn och vuxna blir därför ett verktyg för att bredda, överskrida och bearbeta det 

dominerande könsmönstret som finns i samhället. 

  



 

 

 

 

 
 

9 

4 Metod 

Metoden inleds med en beskrivning av valet att kombinera kvalitativ och kvantitativ ansats 

och datainsamlingstekniker. Därefter beskrivs studiens urval, genomförande och etiska 

överväganden. Metoden avslutas med beskrivning av dataanalys.  

 

Syftet med vår undersökning var att studera vilka föreställningar om kön som förmedlas 

mellan pedagog och barn vid matsituationen på förskolan. Studien utgår från den kvalitativa 

ansatsen som lägger fokus på deltagarnas perspektiv och vad denne uppfattar som viktigt. Det 

innebär att den ger möjlighet till en större kännedom och en djupare förståelse om 

forskningsobjektet och samtidigt lägger den vikt vid ord och hur individen tolkar och 

uppfattar sin sociala verklighet (Ahrne & Svensson, 2014; Bryman, 2011). Den kvalitativa 

ansatsen rymmer också en bild av individens sociala verklighet som medkonstruktör av 

individens skapande och konstruerande förmåga under ständig förändring (ibid.). 

4.1 Datainsamlingstekniker  

Enligt Eliasson (2010) kan det ibland vara en fördel att kombinera kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Vi har använt oss systematisk observation och kvalitativ 

livsvärldsintervju som datainsamlingsteknik (Eliasson, 2010; Kvale & Brinkmann, 2014).  Vi 

har därmed använt oss av det som kallas triangulering som genom kombinationen av 

kvantitativa och kvalitativa data ökar studiens validitet, det vill säga huruvida 

undersökningen undersöker det som är avsett (ibid.). Eliasson (2010) menar vidare att det går 

att följa upp intressanta iakttagelser från en kvantitativ undersökning med intervjuer. Eliasson 

argumenterar för att triangulering ofta ger en mer fullständig förståelse av forskningsfrågan. 

Observation valdes för att synliggöra vilket utrymme pedagogen erbjuder pojkar respektive 

flickor till kommunikation vid matsituationen på förskolan och hur det gestaltas i praktiken. 

För att fånga hur ett fenomen gestaltas i praktiken framhåller Denscombe (2000) att fördelen 

med observation bygger på ögats direkta observation av händelser som sker här och nu. 

Istället för andras återberättelser av vad eller hur något har skett.  

 

Kvantitativa metoder är enligt Eliasson (2010) bra för att kunna säga något om stora grupper, 

även om till exempel tiden bara räcker till att undersöka en mindre grupp. I enlighet med 

Denscombe (2000) valde vi att använda oss av systematisk observation då denna möjliggör 

att samla in mycket data under en kortare tidsperiod och utifrån att vi på förhand visste vad vi 

ville synliggöra vid observationen. Observationerna registrerades direkt i ett 

observationsschema med en ruta för fria anteckningar (se bilaga 2). Valet av att inkludera en 

ruta för fria anteckningar gjordes för att inte riskera att missa spontana händelser och mönster 

som kan vara betydelsefulla för resultatet (ibid.). Vid användandet av ett observationsschema 

är det viktigt att utgå från att det som observeras måste vara öppet, påtagligt, 

kontextberoende, relevant, samt enkelt att registrera. Innehållet i schemat ska inskränka sig 

till det allra viktigaste och mest relevanta (ibid.), som i vårt fall var att synliggöra vilket 

utrymme pojkar utrymme pojkar och flickor ges till kommunikation vid matsituationen på 
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förskolan och hur det gestaltas. Inspiration till själva observationsschemat hämtades från 

Henkel (2006).  

 

Vid en systematisk observation är observatörens placering viktig. Placeringen bör vara 

diskret för att minimera störningen av de händelser som observeras, med en bra överblick 

över det som ska (Denscombe, 2000). Vi har i bästa möjliga mån under våra observationer 

försökt att “smälta in i omgivningen” för att i minimera påverkan av resultatet. Vi valde 

därmed att genomföra icke-deltagande observationer då vi inte ville riskera att påverka 

resultatet mer än den påverkan som automatiskt sker då två okända individer sitter med under 

matsituationen. Vi ville inte heller genom deltagande observation riskera att förlora fokus på 

det som skulle observeras.  

 

Vi har kompletterat observationerna med kvalitativa forskningsintervjuer för att kunna 

synliggöra hur flickor och pojkar ger uttryck för deras möjligheter till kommunikation vid 

matsituationen. Intervjuer genomfördes i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) för att 

närma sig barnens perspektiv och därmed ges möjlighet att fånga barnens erfarenheter och 

upplevelser vilket inte observationen kan ge. Vi har använt oss av halvstrukturerad 

livsvärldsintervju vilket Kvale och Brinkmann menar är varken ett öppet samtal eller ett har 

ett slutet frågeformulär likt en strukturerad intervju. En intervjuguide med åldersanpassade 

frågor utformades (se bilaga 3) och fungerade som ett slags manus som mer eller mindre 

formade intervjuns förlopp. Här fick vi i enlighet med Kvale och Brinkmann bedöma 

huruvida frågornas lydelse och ordningsföljd skulle följas eller om vårt omdöme får vara 

avgörande för hur strikt intervjuguiden skulle följas. 

 

Doverborg och Samuelsson (2000)  framhåller att kvalitativa forskningsintervjuer kan 

genomföras med hjälp av enskilda intervjuer eller gruppintervjuer. Fördelen med 

gruppintervjuer är enligt dem att barn kan bli medvetna om olika sätt att tänka, få tid att 

reflektera och ta del av sina kompisars svar. De som ännu inte känner sig förberedda på att 

svara, vinner också tid för att kunna svara på frågorna. Vi utgick från denna aspekt då vi 

ansåg att det kunde fungera bra för de lite blygare och försiktigare barnen (ibid.). Samtidigt 

kan blygare och försiktigare barn ha lättare att delta i en enskild intervju. I en gruppintervju 

finns det enligt Doverborg och Samuelsson (2000), en risk för att mer verbalt, modiga eller 

livliga barn får ett större utrymme. Vi planerade därför att genomföra två gruppintervjuer. Då 

barnen vi fått samtycke att intervju inte befann sig på förskolan samma dag, blev det istället 

en gruppintervju och tre enskilda intervjuer.  

4.2 Urval och bortfall  

Studien genomfördes på en förskola i en mindre kommun i norra Sverige där en av oss 

tidigare genomfört den verksamhetsförlagda utbildningen. Urval av barn skedde i samråd 

med pedagoger på avdelningen där utgångspunkten var äldre barn (4–5 år) då de lättare kan 

sätta ord på sina tankar och upplevelser. Ytterligare ett kriterium för urvalet av barn var en 

jämn fördelning mellan könen. Barnen som deltog i intervjuerna är fyra 5-åringar och en 4-

åring varav tre pojkar och två flickor.  
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Eftersom att samtyckte för observationer fanns på förskolan vi befann oss på, behövde vi 

endast skicka ut samtyckte för intervjuerna. Vi lämnade vi ut 18 samtyckesblanketter till 

vårdnadshavare och fick tillbaka 8 stycken vid sista inlämningsdatum. Anledningen 

till bortfallet berodde troligen på olika faktorer. Tidsbristen i kombination med de röda dagar 

och ledighet som inföll kring påsklovet kan ha varit avgörande. Vi lämnade ut 

samtyckesblanketten till vårdnadshavarna en onsdag med sista inlämningsdatum veckan 

därpå.   

4.3 Genomförande 

Studien inleddes med att vi tog kontakt med förskolechefen på den utvalda förskolan. Vi 

informerade om studien och gavs tillstånd att komma och genomföra observationer och 

intervjuer med barnen. Veckan före datainsamlingen skulle genomföras kontaktade vi 

pedagogerna på avdelningen och bokade in vilka dagar vi skulle komma. Därefter skickades 

en samtyckesblankett ut till barnens vårdnadshavare.  

 

Vi befann oss på den medverkande förskolan under tre dagar från kl. 9-12.30. Detta för att 

bekanta oss med verksamheten och barnen med förhoppningen att de skulle känna sig mer 

bekväma med oss inför intervjuerna. Denscombe (2000) betonar att för att förhindra 

snedvridning och garantera ett representativt urval behöver man försäkra sig om att 

observationsperioderna är utspridda under veckans dagar för att få en bättre helhetsbild. 

Utifrån det valde vi att genomföra observationerna under tre dagar. Observationerna 

avgränsades till de situationer då barn och vuxna var samlade kring matsituationen under ca 

45 minuter. Totalt observerades fyra matsituationer där elva pojkar och elva flickor deltog. 

Som icke deltagande observatör placerade vi oss på sidan om vilket innebar att vi satt på 

stolar placerade bakom matborden och förde anteckningar och fyllde i 

observationsprotokollet (ibid.).  

 

Observationerna kompletterades med en gruppintervju på ca 15 minuter och tre enskilda 

intervjuer på ca 10 minuter där sammanlagt fem barn deltog. Första dagen på förskolan valde 

vi att inte genomföra några intervjuer då barnen fortfarande var blyga och osäkra kring oss. 

De andra två dagarna tog vi barnen åt sidan efter matsituationen. Kvale och Brinkmann 

(2014) framhåller att för att bemästra de klyftor som finns mellan vuxna och barn, är det en 

fördel om intervjuerna med barnen sker i naturliga miljöer. Med anledning av det 

genomfördes intervjuerna i ett rum på avdelningen som de intervjuade barnen dagligen 

befann sig på. Intervjuerna har dokumenterats med hjälp av ljudinspelning i form av 

mobiltelefon. Detta val grundar sig på ett antal faktorer. Denscombe (2000)  menar att 

ljudupptagningar erbjuder en mer permanent och fullständig dokumentation när det gäller vad 

som sägs under intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) menar även att ljudupptagning ger 

intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun men också att 

ljudinspelning i form av t ex mobiltelefon lätt går att flytta och placera i närheten av barnen 

för bästa ljudupptagning, vilket var en av de avgörande faktorerna till att vi valde att spela in 
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samtalet. Det mänskliga minnet ett ganska opålitligt forskningsinstrument, därför bör man 

som forskare använda sig av mer bestående upptagningar (Denscombe, 2000).   

4.4 Etiska överväganden 

Studien är organiserad och planerad i enlighet med Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nedan redogörs för hur vi har utgått från dessa krav:  

 

Informationskrav: Informationskravet innebär att deltagarna, i detta fall även barnets 

vårdnadshavare har rätt ta del av studiens syfte och information om att allt deltagande är 

frivilligt. De som deltar i studien bör informeras om att de när de vill har rätt att avbryta sin 

medverkan.  

 

Samtyckeskrav: Innan studien genomfördes, kontaktade vi förskolechef och pedagogerna på 

avdelningen för att informera dem om studiens syfte och fråga om vi kunde få genomföra 

vårt examensarbete hos dem. Pedagogerna lämnade muntligt sitt samtycke till att delta i 

studien. När barn under 15 år deltar i forskning ska vårdnadshavare ge sitt samtycke och 

blanketten ”samtycke till deltagande” (bilaga 1) delades ut till vårdnadshavarna på 

avdelningen för att de skulle skriva under och godkänna barnens medverkande innan 

datainsamlingen (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2015).  

 

Konfidentialitetskrav: I enlighet med den forskningsetiska principen om konfidentialitet 

kom samtliga ljudinspelningar att förvaras i en mobiltelefon med begränsad åtkomst. I såväl 

transkriberingen av intervjuerna och rapporteringen av studien är barnens namn fingerade och 

andra uttalanden som kan spåra barnen eller förskolan kodifierade. Efter att detta 

examensarbete är godkänt kommer alla datafiler med ljudinspelningar där enskilda individer 

kan identifieras raderas.  

 

Nyttjandekrav: I enligheten med nyttjandekravet kommer alla insamlade uppgifter om 

enskilda personer användas enbart i studiens syfte.   

4.5 Bearbetning, tolkning och analys 

I genomgången av det insamlade materialet som i vårt fall bestod av observationsschema med 

anteckningar samt intervjuer har vi använt oss av det Bryman (2011) benämner som tematisk 

analys. Tematisk analys syftar enligt Bryman till att söka efter återkommande teman, vilket 

innebär att man som forskare söker efter återkommande mönster i materialet. Utifrån den 

tematiska skapade vi på ett effektivt sätt struktur i det insamlade materialet och skapade en ny 

helhet av de olika delarna. Materialet transkriberades till en början och lästes i sin helhet tills 

en god överblick erhållits. Vi använde oss av det Bryman benämner som ”framework” som 

ett tillvägagångssätt att söka efter: repetitioner, övergångar, likheter och skillnader, språkliga 

kopplingar och teori relaterat material. 
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Datamaterialet bestod av mycket material därför organiserades det steg för steg för en 

tydligare överblick. Materialet bestod av t ex observationsscheman som synliggör vilka 

möjligheter pedagogerna erbjuder pojkar respektive flickor till kommunikation. Samt 

intervjuer för att synliggöra hur flickor och pojkar ger uttryck för sina möjligheter till 

kommunikation. Det är viktigt att forskaren gör ett noggrant val av materialet då det endast är 

det som betraktas som relevant för studiens syfte som behöver användas (Bryman, 2011). 

Den kvantitativa datan från observationsprotokollen sammanställdes i form av stapeldiagram, 

för att lättare åskådliggöra resultatet (Eliasson, 2010). Genom att sammanställa 

observationsscheman och skriva ner anteckningarna uppmärksammade vi återkommande 

mönster relaterat till vår frågeställning om vilket utrymme pojkar respektive flickor ges till 

kommunikation vid matsituationen på förskolan och hur det gestaltas. Dessa sammanställdes 

i nedanstående teman:  

 

1) Pojkarna får höra sitt namn mer, flickorna tilltalas oftast som grupp. 

2) Pojkarna uppmuntras till tal, flickorna får ta egna initiativ. 

3) Likvärdig respons till flickor respektive pojkar. 

 

Intervjuerna har transkriberats utefter tal- och skriftspråk med fokus på att återge 

respondenternas berättande där bland annat pauser och tonlägen inte har inkluderats (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Denscombe (2000) menar att transkribering av intervjuer är en värdefull 

del av sammanställningen då man kommer i närkontakt med datan. Han menar vidare att det 

väcker samtalet till liv, och är en tillgång när intervjuerna används för att samla in kvalitativa 

data eftersom det ger tillgång till en form av data som är enklare att analysera än en 

ljudupptagning. Genom att lyssna upprepade gånger försäkrade vi oss också om att vi inte 

missat något som sades. När vi sökte efter teman utgick vi från att läsa igenom intervjuerna 

noggrant ett antal gånger för att sedan söka efter receptioner, det vill säga teman som 

återkommer gång på gång (Bryman, 2011). Därefter formulerades tre teman utifrån de 

mönster vi kunnat urskilja i intervjuerna.  

 

1) Lika möjligheter till talutrymme.  

2) Pedagogers uppmärksamhet och respons.  

3) Pedagogers lyssnande. 
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5 Resultat 

Resultatet inleds med en presentation av resultatet från observationerna följt av resultatet från 

intervjuerna.  

5.1 Observationer  

Observationerna presenteras under följande teman: Pojkarna får höra sitt namn mer, 

flickorna tilltalas oftast som grupp, Pedagogerna uppmuntrar pojkarna till tal, flickorna tar 

egna initiativ, samt Respons från pedagog mer jämställt. Observationerna presenteras dels 

via diagram som bygger på data från punkterna i observationsschemat men också i löpande 

text med citat utifrån anteckningarna i observationsschemat.  

 

5.1.1 Pojkarna får höra sitt namn mer, flickorna tilltalas oftast som grupp 

Resultatet visar att pojkarna får höra sitt namn mer och flickorna tilltalas oftast som grupp.  

 

Diagram 1  

 

 
Diagram 1 visar att pojkarna blir tilltalade 27 gånger och flickorna 16 gånger.  

 

Resultatet visar också på en skillnad i pedagogernas förhållningssätt i matsituationen 

gentemot flickor och pojkar. Pojkar blir tilltalade vid namn och på olika sätt framhållna av 

pedagogerna under matsituationen i mycket större utsträckning än flickor. Under 

matsituationen uttrycker en av pedagogerna:  
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“Kalle börja nu äta din mat du ska orka vara här hela dagen, du ska vara har ända till halv fem”. 

Liknande uppmaningar förekom på upprepade tillfällen under matsituationen till pojkarna, 

samtidigt som resultatet också visade att pedagogerna inte en enda gång uppmanade flickor 

till att äta. Detta trots att vi kunde observera en ovilja att äta även hos flickor. Samtidigt som 

pojkarna uppmuntras att äta sin mat gör pedagogerna under matsituationen en jämförelse till 

de duktiga flickorna som redan ätit upp sin mat genom att utrycka: 

“Kolla nu Olle vad duktiga flickorna varit som ätit upp all sin mat på tallriken. sin mat, nu måste du ta 

och börja äta mer av din mat också”.  

Exemplet ovan illustrerar inte bara att pojken uppmuntras att äta sin mat utan samtidigt 

förknippar pedagogen flickor med att vara duktiga genom att äta upp sin mat. Exemplet 

illustrerar även hur pedagogen tilltalar pojken vid namn medan flickorna tilltalas som en 

grupp som är “duktiga” som redan ätit upp sin mat. Pedagogen generaliserar att flickor är, 

eller borde vara på ett specifikt sätt, trots att alla flickor vid bordet inte heller, precis som 

pojkarna ätit upp sin mat. 

Resultatet visar även en skillnad i pedagogernas förhållningssätt mot flickor och pojkar under 

matsituationen avseende vilka frågor som ställs till barnen. Pojkar får oftare mer frågor än 

flickor. Frågorna handlar bland annat om de vill ha en smörgås eller mer att dricka. En 

pedagog uttrycker: 

             “Bertil vill du ha en smörgås nu då du ätit upp din mat?”  

Vilket illustrerar ett exempel på hur pedagogerna vid upprepade tillfällen väljer ställa olika 

frågor till pojkarna. Observationerna visar att det vid inget tillfälle förekom att samma frågor 

ställdes till flickorna. Flickorna får istället ta egna initiativ och be om vad de vill ha som t ex 

en smörgås. 

Pedagogerna uppmuntrar också pojkar till att äta och ger dem beröm vid namn:  

 “Vad bra du börjat äta nu”.  

 “Se vad bra det gick Lukas!”. 

Samtidigt som resultatet av matsituationerna visar på upprepade tillfällen där pedagogerna 

uppmuntrar och ger pojkarna beröm visar resultatet inte en enda gång under de fyra 

observationer som genomförts att pedagogerna gett flickorna individuellt beröm. Beröm ges 

istället som grupp till “de duktiga flickorna”.  

Sammantaget visar resultatet att pojkarna blir tilltalade vid namn genom uppmaning, 

tillfrågningar och beröm medan flickorna blir tilltalade som grupp i form av ”flickor”. 

Pedagogerna ställer också mer frågor till pojkarna.  

 

 



 

 

 

 

 
 

16 

5.1.2 Pojkarna uppmuntras till tal, flickorna får ta egna initiativ 

Resultatet visar att pedagogerna uppmuntrar pojkarna till tal, medans flickorna får ta egna 

initiativ.   

 

Diagram 2  

 

 
Diagram 2 visar att pedagogen tilltalar pojkarna 82 gånger och flickorna 39 gånger.  

 

Resultatet visar på en skillnad i pedagogernas förhållningssätt i matsituationen gentemot 

flickor och pojkar. Pedagogerna uppmuntrar pojkarna mer till tal medans flickorna får ta egna 

initiativ. Observationerna visar att pojkarna får mer tilltal än flickorna genom t ex frågor.  Ur 

de fria anteckningarna kan vi se att en pedagog uttrycker:  

 

“Vad ska du göra när du kommer hem Olle?”  

Exemplet ovan illustrerar att pojkar tilltalas genom att pedagogen ställer en ledande fråga för 

att uppmuntra till tal, liknande frågor förekommer under alla observationer. Vid ett annat 

tillfälle sitter två flickor, tre pojkar och en pedagog vid matbordet varav flickorna startar upp 

ett samtal sinsemellan som de även försöker involvera pedagogen i. Samtalet handlar om vad 

de vill jobba med då de blir stora och istället för att delta i flickornas samtal väljer pedagogen 

att rikta uppmärksamheten till en av pojkarna genom att fråga:  

“Vad vill du jobba med då du blir stor då Kalle?”. 

Observationerna synliggör även ett annat tillfälle där pedagogen riktar uppmärksamheten mot 

en av pojkarna genom att fråga:  

“Har du varit utomlands Kalle?”. 
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Båda exemplen ovan illustrerar situationer där pedagogen riktar bort uppmärksamheten från 

flickorna och det samtal de startat genom att styra samtalet till pojkarna. Vilket resulterar i att 

flickornas samtal som de för vid bordet upprepade tillfällen dör ut.  

Sammantaget visar resultatet att flickorna får ta egna initiativ till kommunikation under 

matsituationen medans pojkarna upprepade gånger uppmuntras till det. Då flickorna inte 

väljer ta initiativ visar observationerna att de hamnar i skymundan. Resultatet visar inte en 

enda gång att pedagogerna riktar uppmärksamheten från pojkarna genom att styra samtalet 

till flickorna.  

5.1.3 Likvärdig respons till flickor respektive pojkar 

Resultatet visar att responsen flickorna och pojkarna får från pedagogerna är mer jämställt än 

det resultat vi kunnat urskilja i ovan nämnda teman.  

 

Diagram 3  

 
Diagram 3 visar att flickorna gör 50 samtalsförsök medans pojkarna gör 40. Flickorna får 

respons på 45 och pojkarna 37.  

 

Resultatet av diagrammet ovan illustrerar att flickorna tar mer initiativ till samtal än pojkarna, 

och att både flickor och pojkar i största mån får den respons de söker av pedagogerna. 

Resultatet visar därmed att talutrymmet vid matbordet blir mer jämställt. Skillnaden är att 

flickorna tar utrymmet, och pojkarna som exemplifieras i ovannämnda teman uppmuntras till 

det genom att pedagogerna tilltalar pojkarna mer. 

Sammantaget visar resultatet att det i barngruppen fanns flickor och pojkar som pratade 

mycket och som pratade mindre. Eftersom att det finns individuella skillnader är det 

problematiskt att hävda att flickorna sökte mest talutrymme. De individuella skillnaderna gör 
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det svårt att göra en bedömning endast utifrån kön då det inte tar hänsyn till flickor och 

pojkars individuella olikheter. Detta medför att flickor och pojkar blir bemötta på olika sätt 

av pedagogerna.  

5.2 Intervjuer 

Resultatet av intervjuerna presenteras utifrån det tema som framträdde i analysen: Lika 

möjligheter till talutrymme, Pedagogers respons, Pedagogers lyssnande, samt Pedagogers 

uppmärksamhet.  

5.2.1 Lika möjligheter till talutrymme  

Resultatet av observationerna som presenterats ovan visade att pojkar ges mer talutrymme 

och uppmuntras mer till kommunikation av pedagogerna vid matsituationen än flickor. Detta 

gestaltas genom att pojkar tilltalas mer vid namn, får mer tilltal och frågor, samt beröm. 

Samtidigt som observationerna också visade på att talutrymmet vid bordet kan ses som 

relativt jämställd då flickorna tar mer initiativ till samtal. Skillnaden är att flickorna måste 

jobba för att få ta utrymme, medans pojkarna uppmuntras till det.  

 

Resultatet av intervjuerna visar på motsatsen, det vill säga att flickorna och pojkarna upplever 

att de alla får prata lika mycket vid matsituationen. En flicka uttrycker: “Ja det får vi göra”, 

en pojke uttrycker: ”Ja”, samtidigt som han nickar. En annan flicka uttrycker också: ”Ja 

såklart vi alla får”. En pojke uttrycker: “Vi får alla prata lika mycket vid bordet”. Exemplet 

nedan illustrerar också detta:  

 

Utdrag ur intervju med flicka (5 år):  

 

Vuxen: “När fröknarna pratar med er på förskolan tycker du att det är någon skillnad på hur mycket 

dom pratar med flickorna eller hur mycket dom pratar med pojkarna?” 

 

My: ”Jag tycker att dom pratar lika mycket”. 

 

Vuxen: “Ni barn då…tycker du att det är någon skillnad där i hur mycket pojkarna eller flickorna får 

prata med fröknarna?” 

 

My: ”Jag tycker att dom får prata när flickorna pratat färdigt…man får vänta på sin tur och så pratar 

man hur länge”. 

 

Sammantaget visar resultatet att pojkar och flickor ger uttryck för att de är eniga att både 

pojkar och flickor får prata lika mycket vid matsituationen. De uttrycker deras lika 

möjligheter till talutrymme som något som är självklart för dem.   

5.2.2 Pedagogers uppmärksamhet och respons 

Resultatet visar att flickor och pojkar ger uttryck för att de inte upplever någon skillnad i den 

uppmärksamhet pedagogerna riktar till flickor respektive pojkar under matsituationen. En av 
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flickorna uttrycker vid frågan om de upplever att det är någon skillnad i uppmärksamheten 

pedagogerna riktar mot flickor och pojkar att:  

 

“Dom…öh dom..dom..prata lika mycket med alla”.  

 

En annan flicka ger också uttryck för att hon tycker att flickor och pojkar får lika mycket 

uppmärksamhet genom att hålla med pojken som uttrycker att: “Alla får lika mycket 

uppmärksamhet”. Även en av de andra pojkarna håller med och säger “Ja de får dom”. 

Samtidigt som resultatet av observationerna visar på motsatsen, att pojkarna får mer 

uppmärksamhet av pedagogerna. Undantaget är en av flickorna som uttrycker att ”De pratar 

mest med varandra”. Att pedagogerna pratar mest med varandra är inget vi kunnat se under 

våra observationer.  

 

Under intervjuerna ger också flickor och pojkar uttryck för att pedagogerna ger dem respons 

på vad de säger. En flicka uttrycker: 

 

“Dom brukar svara på det jag säger”.  

 

En pojke uttrycker:  

 

“Dom brukar lyssna när jag pratar och svara”. 

 

Resultatet visar att både flickor och pojkar ger uttryck för att pedagogerna ger dem respons 

när de svarar då barnen pratar till dem och ger svar på de frågor som de ställer. 

Sammantaget visar resultatet att flickor och pojkar tycker att de får komma till tals lika 

mycket, att de får den respons de söker av pedagogerna, att pedagogerna lyssnar till dem och 

att de får den respons de söker då de tar initiativ till kommunikation. Flickor och pojkar 

upplever inte heller någon skillnad i den uppmärksamhet pedagogerna riktar till dem under 

matsituationen.  

5.2.3 Pedagogers lyssnade  

Vårt resultat visar att både pojkar och flickor upplever att pedagogerna lyssnar på dem. En 

flicka uttrycker: “Det gör dom väl vad skulle dom annars göra då man pratar med dom?”. 

En pojke uttrycker: “Dom lyssnar när jag pratar med dom genom att de svara”.  

 

Utdrag ur intervju med flicka (5 år): 

 

Vuxen: “Fröknarna då, brukar de lyssna på dig när du försöker berätta någonting?” 

My:”Jaa”. 

Vuxen: “Hur märker du då att dom lyssnar?” 

My: ”Därför att ööö…dom ser på mig...och så vet jag att dom hör...att jag vet”. 

Vuxen: “Tycker du att det är någon skillnad på hur mycket dom lyssnar på flickor och pojkar?” 
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My:”Ehh…dom lyssnar lika mycket”. 

Exemplet ovan illustrerar att barnen tycker att pedagogerna lyssnar lika mycket på både 

flickor och pojkar. Flickan ger också uttryck för att hon märker att pedagogerna lyssnar 

genom att de ser på henne. Sammantaget ger både pojkar och flickor uttryck för att 

pedagogerna lyssnar på dem genom att de pratar till dem och ger svar på de frågor som 

flickor och pojkar ställer. Även här ser både flickor och pojkar det som något självklart.  

  



 

 

 

 

 
 

21 

6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras först studiens metoder för datainsamling och analys. Sedan 

diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. 

Avsnittet avslutas med att diskutera implikationer för yrkesuppdraget som förskollärare, samt 

förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Datainsamling 

Vid användandet av flera olika metoder erhåller man olika typer av data, i det här fallet 

observation och intervju. Detta för att ge en bredare och mer fullständig bild vilket ökar 

kvaliteten i undersökningen (Denscombe, 2000). Det gör det möjligt att bekräfta eller 

ifrågasätta resultatet genom att jämföra data från respektive metod. För att bedöma 

reliabiliteten, som betyder noggrannhet och pålitlighet har vi reflekterat över 

datainsamlingens genomförande (Stensmo, 2002). 

 

En del av datainsamlingen har skett med hjälp av observationer, där vi placerat oss i närheten 

av matbordet så att barnet har haft möjlighet att se oss. Vi upplevde inte att varken pedagoger 

eller barn påverkades märkbart av vår närvaro. Det är dock viktigt att vara införstådd med att 

detta ändå, i viss mån kan ha påverkat deras beteende och reaktioner, då vi inte kan komma 

ifrån att vi varit två okända personer som närvarat under matsituationen (Denscombe, 2000). 

Två observatörer vid samma observationstillfälle, gör det lättare att kontrollera reliabiliteten 

(Patel & Davidsson, 2003). Vi valde att båda delta vid varje tillfälle eftersom att vi ville ha ut 

så mycket som möjligt av observationerna. Den ena av oss kanske såg något som den andra 

inte såg. För att komplettera observationsschemat som vi använde oss av fördes fria 

anteckningar för att fånga eventuella mönster och andra händelser som observationsschemat 

inte hade utrymme för. Observationsschemat syftade till att kolla på pojkar och flickor som 

varsin grupp, inte på individnivå, vilket gjorde det svårare att avgöra huruvida det var en och 

samma individ som fick mer eller mindre utrymme till kommunikation. Hade vi utformat 

observationsschemat på individnivå hade spridningseffekten blivit mer tydlig. Trots detta 

uppmärksammade vi under observationerna att pedagogerna gjorde skillnad mellan individer 

och inte endast mellan kön.  

 

Intervjuaren är det viktigaste verktyget i en intervjuundersökning. Att intervjua människor 

handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om hantverksskicklighet hos intervjuaren. Ingen 

av oss är erfarna forskare och intervjufrågorna som ställdes hade troligen gått att utveckla än 

mer om vi hade haft större erfarenhet av att genomföra intervjuer. Eftersom syftet med 

intervjuerna var att lyfta fram barnens perspektiv. Det vill säga att försöka se världen utifrån 

barnens ögon och om att föra fram deras åsikter, upplevelser och tolkningar, var det för vår 

analys viktigt, att barnen fick möjlighet att muntligen ge uttryck för sina tankar och 

upplevelser av matsituationen (Dalen, 2007; Johansson, 2003). Vår förmåga att fullt ut förstå 
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barns perspektiv är begränsade, därför är det viktigt att poängtera att studiens resultat bör ses 

med viss tvetydighet och komplexitet (Johansson, 2003). 

 

Beekman (1984) betonar vikten av att som forskare lära känna barnen, bli accepterad och visa 

engagemang för att nå deras perspektiv. Att lära känna barnen som medverkat i studien har 

för våran del inte varit möjligt i den mån vi önskat eftersom att tiden för studien har varit 

begränsad. Det har varit en utmaning för oss att få barnen att öppna upp sig och formulera sig 

om varför de tycker som de gör. Om vi hade haft tiden att lära känna barnen mer hade de 

möjligtvis kunnat ge oss en mer nyanserad bild av deras upplevelser av matsituationen. Vi får 

uppfattningen att de korta svaren barnen väljer att ge beror på deras osäkerhet inför oss och 

den situation vi försatte dem i. Vi tycker trots dessa förutsättningar att vi på barnens villkor 

kunnat ta del av flickors och pojkars upplevelser av matsituationen på förskolan. Vi anser 

metodvalet halvstrukturerad livsvärldsintervju var lämplig för att samla in empiri om hur 

flickor och pojkar ger uttryck för deras möjligheter till kommunikation vid matsituationen. 

En annan generell kritisk aspekt i vår studie är att vi anser att mer empiri kunde samlats in 

och därmed fått en mer generaliserbar studie. Eftersom studiens endast genomförts på en 

förskola under tre dagar på grund av tidsbristen, kan därför studiens resultat variera. 

 

För att säkerhetsställa reliabiliteten krävs stabilitet, det innebär att mätmetoden som används 

ska ge liknande resultat vid två olika mättillfällen när samma grupp undersöks (Stensmo, 

2002). Eftersom de teman vi lyft fram representeras under samtliga observationer och 

intervjuer, bedömer vi också reliabiliteten i denna studie som tillförlitlig.  I kvalitativa studier 

är reliabiliteten i den mening att samma resultat skulle uppnås om studien utfördes av en 

annan person, svår att uppnå (Denscombe, 2000; Stensmo, 2002). Bryman (2002) 

problematiserar en kvalitativ studies användning av begreppen validitet och reliabilitet då 

dessa härrör mer till kvantitativa studier och att mäta något. Vi har tydligt under processen 

beskrivit hur vi har gått tillväga för att samla in och bearbeta data på ett systematiskt sätt och 

vår egen roll och inverkan på studien. Det innebär att tillvägagångssättet är väl beskrivet och 

därmed möjliggör för någon annan att upprepa studien. Detta medför att studien har högre 

validitet och att resultatet bör vara tillförlitligt. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att studera vilka föreställningar om kön som förmedlas mellan 

pedagog och barn vid matsituationen på förskolan. Detta genom att synliggöra vilket 

utrymme pedagogen erbjuder pojkar respektive flickor till kommunikation vid matsituationen 

på förskolan och hur det gestaltas. Samt synliggöra hur barnen ger uttryck för deras 

möjligheter till kommunikation vid matsituationen. Resultatet visar på att pojkar ges mer 

talutrymme och uppmuntras mer till kommunikation än flickor vid matsituationen. Detta 

gestaltas genom att pojkar får höra sitt namn, tilltalas, får fler frågor, samt mer beröm än 

flickorna. Det visar också att det är flickorna som tar mest initiativ till kommunikation vid 

matsituationen medans pojkarna uppmuntras till det. Vilket går i linje med Månssons (2000) 

studie som visat på att de vuxenledda aktiviteterna i förskolan generellt domineras av 

pojkarna, men att det vid matsituationen sker en förändring där flickor tar fler initiativ till 
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samspel och uttrycker sin egen vilja gentemot pedagoger. Resultatet av vår studie är 

komplext då resultatet observationerna inte visat sig stämma överens med flickors och 

pojkars upplevelser av matsituationen. Barnens egna perspektiv visar att flickor och pojkar 

upplever att de får komma till tals lika mycket vid matsituationen och att de får den respons 

de söker av pedagogerna. Samtidigt visar observationerna att det i samtliga matsituationer 

framträder en norm där pedagoger förväntar sig att flickorna ska vara självständiga, medans 

pojkarna uppmuntras till både kommunikation och att äta.   

Detta resultat går i linje tidigare forskning, där pojkarna redan från tidig ålder får mer 

utrymme för egna initiativ till deltagande och ges mer talutrymme (Månsson, 2000; 

Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Vårt resultat visar att pedagogerna under 

samtliga matsituationer positionerar pojkarna över flickorna när det handlar om att 

uppmuntra barnen till kommunikation. Utifrån resultatet kan vi se hur pedagogerna använder 

språket i att konstruera bilder av föreställningar om kön vilket också förmedlas mellan 

pedagoger och barn vid matsituationen på förskolan. Resultatet visar på kopplingar till hur 

pedagogerna skapar vissa begränsningar för hur flickor och pojkar kan vara. Detta visar i 

likhet med Berger och Luckmann (1966) att det inte är givet av biologin hur flickor och 

pojkar ska agera eller vara, utan att detta är beroende av de kulturella och sociala strukturer 

som finns i det samhälle som individen lever i. Resultatet visar således att pedagogerna på 

förskolan blir en stor medskapare av flickors och pojkars identitet. Pedagogerna i förskolan är 

hela tiden genom sitt förhållningssätt med och konstruerar barndomen, vad barn är och borde 

vara (Dahlberg et al., 2014). Den sociala konstruktionen har en betydelsefull funktion när de 

gäller att skapa sin bild av vad som är normalt och onormalt (Allwood & Erikson, 2017). Att 

resultatet av intervjuerna visar att flickorna tycker att alla barn ges samma möjligheter till 

kommunikation blir därför en intressant fråga att ställa sig. Kan det bero på att flickorna helt 

enkelt konstruerats in i den situation som de befinner sig i och att de blivit vana vid att det är 

såhär det ser ut vid matsituationer? Är det så att flickorna anpassar sig i och med att de inte 

“vet något annat”? Vi ställer oss frågan om det beror på att tjejerna blivit så “vana” att det ser 

ut såhär under matsituationen och att de därför inte tänker att det är konstigt eller orättvist att 

pojkarna oftare blir tilltalade vid namn och tilltalas mer, och att flickorna själva förväntas ta 

egna initiativ.  

Att resultatet visar att pojkarna får mer tilltal, uppmärksamhet etc. är troligtvis något som 

pedagogerna inte reflekterat över. Det kan vara så att pedagogerna på denna förskola i likhet 

med som visats i andra (se t ex Månsson, 2000; Odelfors, 1996; 2013; Ärlemalm-Hagsér & 

Pramling Samuelsson, 2009), är övertygade om att de behandlar flickor och pojkar lika och 

ger dem samma förutsättningar till kommunikation. Vi har däremot uppmärksammat att 

pedagogerna har ett behov av att synliggöra sitt förhållningssätt och agerande gentemot 

flickor och pojkar i matsituationen. Eidevald (2011) menar här att medvetna pedagoger, som 

reflekterar över sitt eget agerande spelar en avgörande roll ett aktivt jämställdhetsarbete. 

Pedagogerna kan genom kommunikationen med flickor och pojkar öppna upp för olika sätt 

att vara på som flicka eller pojke. Då pedagogerna väljer att förhålla sig till barnen på olika 

sätt, kommer också pojkar och flickor bli just olika (Eidevald, 2011; Wedin, 2014). 
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Resultatet synliggör också individuella skillnader mellan pojkar och flickor. Det blir tydligt 

att varken pojkar eller flickor är speciellt lika varandra. Resultatet av observationerna visar att 

pedagogerna bemötte barnen olika beroende på kön men även beroende på individ. Detta för 

med sig att det också förekommer en individuell skillnad i hur mycket talutrymme pojkar och 

flickor ges av pedagogerna. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning som visar en 

bild av ett fåtal pojkar, med vissa egenskaper ofta generaliseras och får stå för beskrivningen 

av alla pojkar och deras egenskaper (Eidevald, 2011; Månsson, 2000; Thorne, 1993) Detta 

innebär att den dominans pojkarna får med stor sannolikhet kan bero på just de individerna. 

Det innebär att på samma sätt som det finns flickor som fått lite tilltal från pedagogerna, så 

finns det också pojkar samma faller in under samma kategori. Dessa synliggörs dock inte i 

den statistik som framkommer från observationsprotokollen. Kan yttre faktorer, som till 

exempel en stressig matsituation ha påverkat pedagogernas bemötande gentemot flickor och 

pojkar? Eller kan det vara så att de livligare barnen som kräver mycket av pedagogen gör att 

de barn som inte är lika framåt dessvärre försummas. 

Vårt resultat visar även att varken de flickor eller pojkar som får mer eller mindre 

uppmärksamhet reflekterar över just det. De tycker att pedagogerna ger respons och att de får 

prata i den omfattning de önskar. Vi ställer oss därför frågan om de helt enkelt är så att dessa 

flickor och pojkar är tillfreds med att inte bli tilltalade lika ofta och få lika stort talutrymme 

som andra individer. Barn är olika och det kanske kan vara så att just dessa flickor och pojkar 

trivs med att sitta lite vid sidan och iaktta och lyssna när de andra pratar. Om så är fallet är 

det för oss helt naturligt då vi vuxna också fungerar olika och vill ta olika mycket plats i en 

grupp. Om det däremot inte är så att detta är något barnet väljer och att de kanske inte vågat 

berätta det för oss finns det ett uppenbart problem som vi också kunnat visa på genom våra 

observationer. Det pedagogernas ansvar att se denna skillnad. De ingår i yrkesuppdraget att 

granska sig själv och vad verksamheten erbjuder de barn som ingår i den. En pedagog som 

slutat att reflektera över sitt förhållningssätt gentemot flickor och pojkar bryter mot 

styrdokumentens intentioner. 

Slutligen, resultatet visar på att pedagogerna inte följer läroplanens intentioner, som säger att 

förskolan ska motverka traditionella könsmönster, samt att alla som arbetar i förskolan och 

skolan ska ge möjlighet för alla barn och elever att pröva och utveckla förmågor och 

intressen, utan begränsningar utifrån kön (Skolverket, 2016a; SOU 2006:75). Genus och 

jämställdhet är något som både skollag och läroplan slår fast på. Det ska genomsyra och 

prägla all verksamhet inom förskolan och vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

Trots detta pekar verkligheten gång på gång på motsatsen. Många förskolor snarare förstärker 

än motverkar stereotypa könsroller, vilket även vår studie slår fasta på. Sammanfattningsvis 

är det oerhört viktig att både flickor och pojkar i förskolan inte begränsas på grund av sitt 

kön, utan att de erbjuds möjlighet att utvecklas utan att begränsas utifrån stereotypa 

könsroller. 
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6.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Som vi nämnt tidigare betonar Wedin (2014) liksom Eidevald (2011) vikten av kunskap, 

tålamod och långsiktighet vad gäller jämställdhetsarbete i förskolan. Efter arbetet med denna 

studie har vi fått ännu mer insikt i sanningen bakom dessa ord. Med det sagt har vi lärt oss att 

det inte är ett enkelt uppdrag då det kräver att som pedagog rannsaka sig själv genom 

reflektion. Senare även öppenhet för att förändra sitt förhållningssätt gentemot flickor och 

pojkar, då våra förutfattade meningar om hur flickor och pojkar bör vara är starkare än vi 

många gånger kunnat ana. Forskning har visat att genus styr hur pedagogerna bemöter flickor 

och pojkar, samt påverkar huruvida den ena eller andra parten hamnar mer eller mindre i 

skymundan (Eidevald, 2011; Hellman, 2010; Wedin, 2014). Det som händer om de vuxna i 

förskolan slutar att ifrågasätta sig själv och sina handlingar är att flickor och pojkar inte ges 

samma möjligheter i förskolan. Det är skrämmande när vi efter denna studie inser hur lång bit 

vi har kvar innan vi är i mål. Innan vi kan säga att vi i förskolan verkligen jobbar mot målen 

gällande jämställdhet i läroplanen och därmed öppnar upp för flickor och pojkar att vara på 

olika sätt. Barnen ska i förskolan inte behöva känna att deras kön begränsar vad de kan och 

inte kan göra, eller att de vuxna har olika förväntningar och bemötande mot barnet beroende 

på vilket kön de har. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då denna studie är relativt liten anser vi att det är av intresse om en större studie skulle 

genomföras. I en större studie skulle observationsschemat kunna omvandlas från gruppnivå 

till individnivå för att synliggöra barnen som individer och inte enbart som grupper bestående 

av flickor och pojkar. Det vore då möjligt att lyfta vad det enskilda barnet erbjuds för 

möjligheter till kommunikation och hur de upplever det, för att fortsätta närma sig barns 

perspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Samtyckesblankett föräldrar  

Hej föräldrar! 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet vid Luleå Tekniska 

Universitet.  Denna sista termin skriver vi ett examensarbete där syftet är att studera språklig 

kommunikation mellan barn-barn och mellan barn-pedagoger. Vi kommer under vecka 16 

vara ute på ert barns förskola och genomföra observationer och kortare intervjuer med några 

barn kring ämnet. Deltagande innebär att barnet medverkar i en intervju som beräknas pågå 

under cirka 10- 15 minuter. Samtalet kommer att dokumenteras med röstinspelning. Alla barn 

som deltar i intervju kommer att garanteras anonymitet och ingen annan än vi som genomför 

intervjuerna kommer att kunna ta del av det inspelade materialet. Deltagandet är frivilligt och 

ert barn kan när som helst under processen välja att avbryta sin medverkan.  

Om ni samtycker till ert barns deltagande i intervju fyller ni i svarstalongen nedan och lämnar 

till personal på Ert barns avdelning. 

Ytterligare upplysningar lämnas av: 

 

Hanna Jumisko 

hanjum-2@student.ltu.se 

Tel. nr: XXX- XXX XX XX 

 

Anna Sandberg 

anaase-1@student.ltu.se 

Tel. nr: XXX- XXX XX XX 

Medgivande av barns deltagande i examensarbete 

  

Barnets namn: _______________________ 

Vårdnadshavarens namn:___________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift:  ______________________________________ 

Ort, datum: ____________________________________________ 

 För deltagande, lämna in underskrift senast 17 april! 

 



 

 

 

 

 
 

Bilaga 2 Observationsschema 

Observationsschema  
Datum:_____                                       Tillfälle: 

 

Antal pedagoger: ___ Antal flickor:  ___                   Antal pojkar: ___ 

 

 

Fria anteckningar   

 

 

 

Inspiration till observation från Henkel (2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Flickor Pojkar 

Antal tilltal från pedagog    

Samtalsförsök barn     

Respons pedagog   

Får höra sitt namn    

Antal frågor    

   

  Flickor Pojkar 

Antal tilltal från pedagog    

Samtalsförsök barn     

Respons pedagog   

Får höra sitt namn    

Antal frågor    
   



 

 

 

 

 
 

Bilaga 3 Intervjuguide 

Hur tycker du att det är att äta på förskolan?  

Upplever du att du får prata vid matsituationen? Hur? Med vem?   

Tycker du att alla får prata lite mycket vid maten? Får lika mycket uppmärksamhet? Flickor? 

Pojkar?  

Känner du att pedagogerna lyssnar på det du säger?  

Upplever du att pedagogerna pratar lika mycket med alla barnen vid matbordet? Mer mindre? 

Med vem?  

 

 


