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Sammanfattning 
Inledning 

Detta examensarbete grundar sig i att undersöka hur pedagoger arbetar med jämställdhet och 

genus bland barnen och även hur de ser på dessa begrepp. Vår litteratur och forskning 

kommer att visa på hur arbetet med jämställdhet och genus varit förr och hur det ser ut idag. 

Läroplan för förskolan (98 rev. 2016) beskriver att flickor och pojkar ska i förskolan ha 

samma möjligheter att utveckla förmågor och intressen utan att begränsas av de stereotypa 

könsroller som finns. Vår studie redogör också för vikten av att pedagoger aktivt arbetar med 

genus för att nå jämställdhet i förskolan. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers förhållningssätt till barnen under de 

pedagogiska måltiderna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Dessutom ska vi undersöka hur 

pedagogerna beskriver sina tankar om genus.  

 

Metod 

Vi har använt oss av en kombination av schematiska och ostrukturerade observationer samt 

intervjuer. Undersökningen utfördes med fyra pedagoger på två olika förskolor i två olika 

kommuner. 

 

Resultat 

De resultat som framgått av vår undersökning är att pedagoger bemöter pojkar och flickor på 

olika sätt. Det har också framgått att pedagogerna är medvetna om att de omedvetet gör 

skillnad på barnen beroende på vilket kön de har. De är öppna för att börja synliggöra genus 

mer och på så sätt sträva efter att nå en jämställd verksamhet.  
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INLEDNING 

Enligt Svaleryd och Hjertson (2012) påstår många att jämställdhetsarbete inte ska behövas i 

förskolan idag om alla bara lärde sig förstå och acceptera de olikheter som finns i samhället. 

De skillnader och likheter som vi tycker oss se hos de olika könen är endast bevis på något vi 

har skapat av våra egna förväntningar och föreställningar om vad som anses “normalt” i de 

kulturella och sociala sammanhangen vi befinner oss i (Svaleryd och Hjertson 2012). Nedan 

följer ett citat av Svaleryd och Hjertson; 

  

Könet sitter mellan benen och genus i huvudet. 

(Svaleryd och Hjertson 2012, s.82) 

 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016) står det att förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Lpfö 98 (rev. 2016) lyfter också fram att flickor och 

pojkar ska ha samma möjligheter i förskolan att pröva och utveckla förmågor och intressen 

utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.  

Wedin (2014) beskriver hur viktigt det är att ha kunskap kring hur jämställdhet skapas för att 

kunna bedriva ett framgångsrikt jämställdhetsarbete i förskolan. Vi alla har olika uppfattning 

om vad som anses vara “normalt” beteende beroende på kön och vi får ofta höra uttrycken 

“typiskt flickor” eller “typiskt pojkar”. Wedin (2014) belyser också att dessa uppfattningar 

bara är egna åsikter och föreställningar och riskerar därför att förstärka könsskillnader bland 

barnen.  

 

När det kommer till att arbeta med jämställdhet på förskolan uppfattar många pedagoger det 

som att det räcker med att byta ut material och leksaker till könsneutrala saker eller att 

bemötandet i hallen ska vara lika för alla barn. Dock räcker det inte att ändra bara detta. Ett 

jämställdhetsarbete börjar med att skaffa sig kunskap kring ämnet för att sedan kunna 

kartlägga verksamheten och på ett medvetet sätt se vardagliga händelser och hur samspelet är 

mellan individerna (Svaleryd och Hjertson 2012). 

 

Vi anser att det är pedagogernas förväntningar på barnen som styr deras beteende och därför 

är det också vårt ansvar att vi aktivt arbetar med att bryta de traditionella könsrollerna som 

finns på förskolan. Efter att vi varit ute på VFU på olika förskolor under utbildningen har vi 

lagt märke till att flickor och pojkar bemöts olika av pedagogerna och andra vuxna utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv.  

 

Då jämställdhet är något vi brinner för och anser att det behöver synliggöras mer i förskolan 

har vi valt att undersöka pedagogernas förhållningssätt till barnen utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Situationen vi valt att titta närmre på är den pedagogiska måltiden då 

det bland annat är där vi upplever att det brister i hur pedagogerna bemöter barnen beroende 

på kön. Vi upplever att måltiderna blir en stressig situation då det är tidspressat på grund av 

exempelvis raster som ska in efteråt, många barn i verksamheten och att barnen har svårt att 

vänta på sin tur. Genom att barnen har svårt att vänta på sin tur leder det till att barnen börjar 

krångla och det blir oroligt i barngruppen. Detta är något som vi anser stressar upp 
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pedagogerna vilket i sin tur leder till irritation och det är här vi upplever att pedagogernas 

förhållningssätt till barnen brister.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers förhållningssätt till barnen under de 

pedagogiska måltiderna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Dessutom kommer vi undersöka 

hur pedagogerna beskriver sina tankar om genus. 

 

Frågeställningar 

● Är det någon skillnad på hur flickor respektive pojkar bemöts av pedagogerna i de 

pedagogiska måltiderna och i så fall på vilket sätt?  

● Hur ser pedagogerna på begreppet genus samt jämställdhetsarbete i förskolan?  

 

Avgränsningar 

Vi har valt att genomföra vår undersökning under de pedagogiska måltiderna då det bland 

annat är vid dessa tillfällen vi upplever att det blir stressiga situationer och pedagogerna ska 

här ha tiden att samtala med barnen. Wedin (2014) synliggör att de pedagogiska måltiderna är 

en situation i förskolan där barnen ska lära sig turordning. Hon belyser också att det är en 

situation där alla barn ska få samma talutrymme och få göra sin röst hörd utan att något barn 

tar mer plats än något annat barn.  

 

Begreppsdefinitioner 

De centrala begreppen i studien är kön, genus, jämställdhet, könsroller samt pedagogisk 

måltid. Nedan redogörs beskrivningar för dessa begrepp. 

Kön 

Ordet kön står för det biologiska könet till skillnad från genus som beskrivs som det sociala 

könet (Henkel 2006). 

Genus 

Genus symboliserar de föreställningar som finns i samhället om vad kvinnligt och manligt är. 

Genus är något som skapas socialt och inte något som är medfött (Wedin 2014). 

Svaleryd och Hjertson (2012) synliggör begreppet genus som relationen mellan mäns och 

kvinnors beteende i vad som anses vara manligt och kvinnligt samt vår egen tolkning om vad 

manligt och kvinnligt innebär.  

Jämställdhet 

Henkel (2006) beskriver ordet jämställdhet som kvinnor och mäns lika rättigheter, skyldighet 

och möjligheter. Svaleryd och Hjertson (2012) beskriver jämställdhet som ett begrepp som 
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innefattar att alla människor fritt ska få utveckla sin personliga förmåga och kunna fatta egna 

beslut utan att behöva begränsas av strikta genuskontrakt.  

Könsroller 

Davies (2003) beskriver könsroller som de “roller” vi tidigt får lära oss att inta som pojke 

respektive flicka. Det är de förväntningar vuxna ställer på barnen om vad som anses vara 

“normalt” i hur vi är som pojke och flicka.  

Pedagogisk måltid 

Wedin (2014) beskriver de pedagogiska måltiderna på förskolan som en situation där 

målsättningen är att alla barn ska få utrymme att komma till tals och få göra sin röst hörd.  

BAKGRUND 
I följande avsnitt redogörs för hur jämställdhet ser ut i ett historiskt perspektiv och hur vi idag 

aktivt kan arbeta med jämställdhet på förskolorna och skaffa oss en könsmedveten 

verksamhet. Vi beskriver också hur barn tidigt präglas av hur de förväntas att vara och bete 

sig av vuxna. Utifrån vårt syfte att undersöka hur pedagoger förhåller sig till barnen under de 

pedagogiska måltiderna utifrån ett jämställdhetsperspektiv, har vi valt relevant forskning och 

litteratur. Forskningen och litteraturen vi valt belyser hur det sett ut med jämställdhet bland 

kvinnor och män längre tillbaks i tiden men även hur det ser ut idag. Den styrker också hur 

förskolan aktivt kan arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att uppnå en könsmedveten 

verksamhet.  

Jämställdhet i läroplanerna ur ett historiskt perspektiv 

Om vi ser till jämställdhet ur ett historiskt perspektiv synliggörs begreppet i läroplanen redan 

från start då läroplanen initierades 1969 (Lgr 69). Då fick skolan i uppdrag att försöka 

motverka de traditionella könsrollerna som fanns i samhället. Under denna tid debatterades 

det mycket kring jämlikhet och jämställdhet och under jämställdhetsdebatten på 1960-talet 

fanns det tre huvudargument: förändrade familjestrukturer, könens lika rättigheter och frihet 

samt förändringar gällande ekonomi och arbetsmarknad. I och med att läroplanen initierades 

1969 blev begreppet jämställdhet en del av skolans uppdrag. På denna tid synliggjordes ordet 

jämställdhet utifrån tre aspekter i läroplanen. Dessa var: samma möjligheter att kunna påverka 

samhället, samma möjligheter utifrån kön och samma ställning (Odenbring 2014). 

 

Några år senare, närmare bestämt under 1970-talet, var skolans fokus att ha en könsneutral 

undervisning. Nu skulle läromedel och kursplaner vara könsneutrala och relevanta för alla 

elever oavsett kön. Under 1980-talet förflyttades fokus istället till att lärarna skulle ta hänsyn 

till könens olika intressen. Nu såg man på flickor och pojkar utifrån att de lärde sig saker på 

olika sätt beroende på vilket kön de hade. Det gjordes satsningar i skolan där undervisningen 

skulle anpassas i exempelvis naturvetenskap till att uppfylla flickors behov då man ansåg att 

detta ämne inte var riktat till flickor utan snarare mer till pojkarna (Odenbring 2014). 

Ser vi till dagens läroplan för förskolan är jämställdhet en stor del av vårt uppdrag och det är 

något som tydligt framgår och ska ingå i de olika ämnena. Det finns dock ingen hänvisning 

till hur begreppen i läroplanen ska tolkas eller utföras. Detta kan medföra att det lätt kan bli 
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egna tolkningar kring hur pedagoger ska arbeta kring målen, vilket i sin tur medför en 

osäkerhet kring hur pedagogerna ska arbeta med jämställdhetsfrågan i det dagliga arbetet 

(Odenbring 2014). 

Förväntningar redan från födseln 

Wahlström (2003) belyser hur pojkar och flickor bemöts olika beroende på vilket kön dem 

föds in i redan från starten på bb och allt detta grundar sig i våra förväntningar. Vi förväntar 

oss olika saker från flickor och pojkar vilket gör att vi omedvetet behandlar barnen på olika 

sätt. Wahlström (2003) synliggör för undersökningar som visat på att vuxna har bemött ett 

och samma barn olika på bb då de inte vetat om det är en pojke eller flicka. Wahlström (2003) 

synliggör även hur exempelvis kort och gåvor till nyfödda barn skiljer sig åt beroende på om 

det är en flicka eller en pojke. Ser vi till dopkort vi ger till barn som döps finns där ofta olika 

budskap inskrivna som ser helt olika ut. På ett kort till en flicka kan budskapet till exempel 

vara att flickan ska smycka vår jord och att hon ska lova framtidshopp. Ser vi istället på 

dopkort som är tillägnat en pojke kan budskapet vara att han ska ge sig ut i världen och inte 

vara rädd för att ta för sig av det som kommer hans väg. Jämför vi då dessa budskap kan vi se 

att båda har förväntningar på sig från start men flickorna framställs redan här som ömtåliga 

och små medan pojkarna framställs som orädda och starka.  

Det finns de människor som säger att detta inte gäller idag för i dagens samhälle är vi 

jämställda. Men där har de fel. Går vi idag till en matbutik kan vi fortfarande hitta rosa 

respektive blå kort med olika budskap som riktar sig till olika kön. Om pojkar och flickor 

konstant bemöts med dessa budskap på hur de förväntas att vara sätter det sina spår 

(Wahlström 2003).  

 

Wahlström (2003) synliggör också för hur flickor tidigt får höra hur de ska akta sig och att de 

ska vara försiktiga medan förhållandet till pojkarna är mer tillåtande och fritt. Wahlström 

(2003) beskriver i sin bok en situation på barnavårdscentralen där en flicka sitter och bygger 

med klossar. Flickan bygger ett torn av klossarna och mamman söker bekräftelse hos 

sjuksystern genom att visa upp vad flickan har byggt och säger “Titta, vad duktig hon är”. 

Redan här sår mamman ett frö till prestationskraven som följer flickan livet ut.  

Wahlström (2003) beskriver också att om vi istället tittar på pojkens klosslek ser den 

annorlunda ut. Här bygger pojken upp ett torn och föräldern rasar sedan tornet. Pojken bygger 

då upp tornet igen och de båda skrattar åt situationen. Det anses lustfylld och det hela går ut 

på att bygga upp och rasera gång på gång. På detta sätt tränar pojken att testa sig fram och 

försöka igen men tittar vi närmre på det visar förälderns föredöme på att det är okej att 

förstöra.  

Förskolans arbete med jämställdhet i fokus 

Förskolan utformades från början till att vara en institution som skulle bidra till ett bättre 

samhälle genom pedagogik och uppfostran. De strävar efter ökad ordning, skötsel samt en 

godtycklig behandling av barnen. Förskolan har i uppdrag att verka för likvärdighet och för 

jämställdhet samt att motverka uppdelningar mellan barnen. Wernersson (2009) menar att 

dessa uppdelningar kan ske genom olikheter som kön, klass och etnicitet. 
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Under två decennier har det påbörjats jämställdhetsprojekt i både förskola och skola. En 

bakgrund till detta är att man sett att barnen delar upp sig eller blir uppdelade på ett tydligt 

könsrelaterat sätt. Forskning har även visat på stereotypa förhållningssätt och förväntningar 

som pedagogerna har gentemot barnen i förskolans verksamhet. 

Wernersson (2009) skriver att pedagoger behöver ett medvetet förhållningssätt för att hantera 

arbetet mot jämställdhet samt att pedagogerna skattar sina yrkeskunskaper som höga men när 

de kommer till jämställdhet säger dem att de är medvetna om att de behöver mer kunskap och 

kompetens.  

 

Odenbring (2010) beskriver i sin avhandling att hjälpfröknar är något som synliggörs i 

förskolor runt om i landet. Ordet hjälpfröken betyder att ett barn, oftast en flicka, hjälper 

pedagogerna med allmänna sysslor eller används som en lugnande effekt till exempel under 

samlingar. Dessa hjälpfröknar placeras ut mellan pojkar i samlingen för att lugna ner dem då 

de upplevs som stökiga. Odenbring (2010) belyser också att flickor upplevs som mer 

självständiga än pojkar och att detta även uppmuntras av pedagogerna. Flickorna fick en stark 

position i förhållande till pojkarna genom att de agerade hjälpfröknar och detta var något som 

värderades inom förskolan. Genom att flickorna var hjälpfröknar kände dem att de fick 

inflytande och de kunde även identifiera sig med pedagogerna. 

 

Wedin (2014) beskriver en situation som hon har observerat i förskolan där pedagogerna gjort 

en kartläggning av måltiderna med hjälp av observationer som gjorts. Det framkom ett tydligt 

mönster på hur uppdelningen av samtalen såg ut. Det var till största del pedagogerna som 

talade vid måltiderna men tätt därefter kom pojkarna. Flickorna var dem som talade minst. 

Pojkarna var också dem som öppnade flest samtal och de fick därför fler följdfrågor av 

pedagogerna. Pedagogerna märkte också ett tydligt mönster på att flickorna var mer med i 

samtalen och fick mer utrymme när någon av pojkarna inte var på plats. Resultatet av deras 

kartläggning förvånade dem. 

Att skapa en könsmedveten verksamhet 

För att uppnå målet med en jämställd förskola är grunden att vi blir könsmedvetna. Arbetet 

för att ta sig dit kan delas upp i två delar enligt (Wedin 2014). I den första delen ligger 

grunden i att se de könsmönster som finns och även de normer vi skapat. Wedin (2014) 

beskriver denna del som nyckeln till ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. I den andra delen 

beskriver Wedin (2014) att genom att pedagogerna använder sig av pedagogiska metoder, vad 

gäller att främja lika villkor hos barnen, samt att de är könsmedvetna kan de förändra 

verksamheten på så sätt att den motverkar de traditionella könsmönstren som idag finns.  

Om personalen på förskolorna är medvetna om hur vuxna och barn skapar könsroller blir det 

enklare att förändra och bryta dessa. I Lpfö 98 (rev. 2016) beskrivs det hur viktigt det är att vi 

som vuxna är förebilder för barnen när det gäller jämställdhet och allas lika rättigheter och 

skyldigheter i vårt samhälle. Det är de vuxnas förhållningssätt som präglar barnen och barn 

tillägnar sig normer och de etiska värden som finns genom konkreta upplevelser.  

Wedin (2014) belyser att genom att “sätta på sig genusglasögonen” blir vi som pedagoger 

medvetna om hur vi arbetar med genus och får på så sätt en ny insikt i hur 

jämställdhetsarbetet utvecklas. Vi synliggör här de normer som finns och det är kanske inte 
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alltid är så trevligt att som pedagog se hur man själv återskapar könsstereotypa normer men 

oerhört viktigt för att synliggöra det omedvetna. 

Tidigare forskning inom genus 

Sandberg, Sandström och Stier (2013) beskriver i sin artikel att könsidentiteter skapas tidigt i 

livet och att den sociala interaktionen i förskolan därför är av stor betydelse. Genom att barn i 

tidig ålder får interagera med andra barn och vuxna i förskolan bildar de på detta sätt sin egen 

identitet. Sandberg, Sandström och Stier (2013) synliggör att det förr har legat stort fokus på 

hur barn bygger upp kön i förskolan, det vill säga att pojkar har framstått som maskulina och 

undvikit det feminina och tvärtom. Läroplanens ambition är att försöka motarbeta de 

traditionella könsmönster som präglar samhället. Artikeln beskriver också hur förskollärare 

omedvetet bemöter flickor och pojkar annorlunda. Det framgick att flickors behov inte 

uppmärksammas på samma sätt som pojkarnas och flickorna blev generellt “osynliga” i 

verksamheten.   

Eidevald (2009) beskriver att studier han gjort visar på att förskollärare bemöter flickor och 

pojkar på olika sätt utifrån stereotypa könsföreställningar och att de istället för att bryta dessa 

föreställningar, snarare förstärker dem. Eidevald (2009) synliggör också att hur vi ser på 

femininitet och maskulinitet samt de föreställningar vi har om genus är det som påverkar hur 

vi ser på andra men också hur vi ser på oss själva. Om vi börjar ifrågasätta det som anses vara 

feminint och maskulint kan vi på så sätt förändra och förvandla de föreställningar som finns. 

Detta kan i sin tur ge människor möjlighet till ett mer rikt och varierat liv med färre 

begränsningar. 

Jämställdhet ur två perspektiv 

Med jämställdhet menas alla människors lika rättigheter, möjligheter men också skyldigheter. 

Henkel (2006) beskriver ordet jämställdhet som makten och relationen mellan kvinnor och 

män. Henkel (2006) delar upp jämställdhet utifrån två aspekter, vilka är en kvantitativ aspekt 

och en kvalitativ aspekt. Med den kvantitativa aspekten menas att vi strävar mot en jämn 

fördelning mellan kvinnor och män när det kommer till exempelvis yrken, böcker eller 

politiska församlingar. I den kvantitativa aspekten ser vi till antal och det ska vara en 50/50 

fördelning mellan könen.  

Tittar vi istället på jämställdhet ur den kvalitativa aspekten är strävan här att kvinnor och män, 

flickor och pojkar ska ha rätt till att kunna påverka sina egna liv utan att begränsas av de 

förväntningar och föreställningar som finns i samhället när det kommer till könstillhörighet. 

Den kvalitativa aspekten synliggör också att kvinnor och mäns erfarenheter och kunskaper tas 

tillvara på. Henkel (2006) synliggör att jämställdhet därför är en rättighetsfråga och en 

demokratifråga utifrån de olika aspekterna. 

TEORETISK RAM 
Nedan redogörs för Davies socialisationsteori samt Hirdmans genusteori. Vi har valt dessa 

teorier då vi anser att de är aktuella inom vårt forskningsområde kring hur pedagoger förhåller 

sig till barnen ur ett jämställdhetsperspektiv. Även om dessa teorier i största del syftar till 

vuxna människor och hur genus och förväntningar skapas av vuxna börjar det redan hos 
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barnen i förskoleålder. Vi upplever att Hirdmans teori om genusordningen är något som 

skapas tidigt och barnen präglas i ung ålder hur de förväntas att vara.  

Davies socialisationsteori 

Davies (2003) belyser att det inte är en enkel sak för barn att komma fram till hur de ska 

uppfatta sig som flicka eller pojke. Hur barn och vuxna ”gör” manligt och kvinnligt kan skilja 

sig mycket åt ifall det är tillsammans med föräldrarna eller med sina vänner. Genom att barn 

umgås med andra får dem hjälp att positionera sig och de lär på så sätt sig också hur manligt 

och kvinnligt är uppdelat.  

 

Davies (2003) beskriver socialisationsteorin som ett begrepp som utgår från skillnaden mellan 

könen från en biologisk grund. Med detta menas att barn får sina “roller” från vuxna och 

vuxnas förväntningar. De pressas av hur de förväntas att vara från föräldrar, andra vuxna och 

till exempel medier. Detta synliggörs i att föräldrar ibland hävdar att de har försökt att få sina 

söner lugna och försiktiga och deras döttrar att ta för sig när de i själva verket uppträder som 

“rollerna” säger att de ska vara som pojke respektive flicka. 

 

Enligt socialisationsteorin finns det två sätt att vara på som man respektive kvinna. Är du 

kvinna förväntas du att vara feminin och är du man förväntas du att vara maskulin. Forskare 

och biologer har dock upptäckt att det inte alls behöver vara på det viset. Manligt och 

kvinnligt behöver inte nödvändigtvis höra ihop med det kön man har och de behöver inte 

delas upp i två kategorier (Davies 2003). 

 

Davies (2003) beskriver kön som en del av den sociala strukturen. Manligt och kvinnligt är 

inget medfött hos människan utan det är något som skapas av samhället. När barn får 

kunskaper om hur samhället är uppbyggt placerar de sig i positioner som pojkar eller flickor. 

Detta då det är vad som begärs av dem från start och gör dem inte det anses dem som 

misslyckade. Att definiera sig som man eller kvinna är en fysisk process. De ytligaste men 

också tydligaste formerna som definierar könet har länge varit kläder och frisyr. Genom att 

vuxna stället förväntningar på hur barnen ska klä sig och ha håret på ett visst sätt, sätts en 

tydlig prägel på att deras utseende blir ett dominerande drag.  

Davies (2003) ger ett exempel på hur en tjej kommer till förskolan iklädd en träningsoverall 

under vintern för att hon ansåg att detta var lämpligare för de aktiviteter hon gillade att utföra. 

Till slut märkte flickan att hon misstogs för en pojke och valde då att sätta upp sitt korta hår i 

en “flickaktig” tofs för att undgå förvirring från de vuxna. Flickan upplevde detta som jobbigt 

då hon kände att hon misslyckats med att uttrycka sitt kön efter de förväntningar som de 

vuxna ställde.  

Avslutningsvis följer ett citat av Davies; 

 

Kjolar och byxor är mer än en ytlig påklädnad. Det är inte bara det att de snävar in och 

sexualiserar flickor, de fungerar också som starka tecken på maskulina respektive 

feminina sätt att vara.  

(Bronwyn Davies 2003, s.31) 
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Hirdmans genusteori 

Yvonne Hirdman har i sin teori om genuskontraktet visat hur osynliga regler och normer 

kring hur vi förväntas förhålla oss till kvinnligt respektive manligt har skapats i samhället. 

Hirdman (2001) synliggör att genuskontraktet är kulturellt nedärvda överenskommelser kring 

hur mannen och kvinnan ska förhålla sig. Kvinnan har setts som omhändertagande och deras 

uppgift var att föda barn och sköta hemmet. Mannens uppgift däremot var att försörja kvinnan 

och ta hand om henne.  

 

Hirdman (2001) beskriver genusordningen utifrån tre grundläggande principer. Den första 

belyser hur manligt och kvinnligt hålls isär, den andra belyser att det manliga värderas högre 

än det kvinnliga och den tredje belyser att vi alla är med och skapar genusordningen.  

 

I den första principen som belyser hur manligt och kvinnligt hålls isär beskriver Hirdman hur 

vi människor ständigt delar in saker i vad som anses vara kvinnligt och manligt, t.ex. leksaker, 

färger och kläder. Detta gör att vi ser det kvinnliga och det manliga som varandras motsatser. 

Redan på förskolan förväntas flickor och pojkar bete sig på olika sätt. Flickorna ska vara söta 

och lugna och killarna ska vara tuffa och starka. Ser vi sen hur det ser ut i vuxen ålder 

fortsätter förväntningarna även där. En kvinna förväntas vara kvinnlig och en man förväntas 

vara manlig, allt som avviker från detta reagerar vi på. Är avvikelserna då stora är det något vi 

istället börjar prata om som okvinnliga kvinnor och omanliga män (Wedin 2014). 

 

I Hirdmans andra princip beskrivs det om hur det manliga värderas högre än det kvinnliga. 

Här är det mannen som är normen. Med detta menas att det män gör är mer värt än det 

kvinnor gör. Bland barn synliggörs detta genom att benämningen “pojkflicka” värderas högre 

än om vi skulle säga att en pojke är “flickaktig”. På detta sätt skapas en över- och 

underordning redan från tidig ålder som anses “naturlig”. 

Hirdman synliggör också för att vi alla är med och skapar denna genusordning och att detta 

oftast sker helt omedvetet (Wedin 2014). 
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METOD 
Nedan beskrivs val av metod för studien, urval, genomförande, forskningsetiska 

hänsynstaganden samt studiens analysprocess. Metoden vi valt att använda oss av i vår 

undersökning är kvantitativ metod men även en kvalitativ metod. Detta då vi genomfört 

schematiska observationer, vilka utgår från den kvantitativa metoden, men även 

ostrukturerade observationer samt intervjuer inom den kvalitativa metoden.   

Val av metod 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till barnen under samtalen i 

de pedagogiska måltiderna, utifrån ett jämställdhetsperspektiv. För att undersöka detta har vi 

valt att använda oss av schematiska observationer, vilket är en kvantitativ metod. Vi kommer 

också använda oss av ostrukturerade observationer och sedan förstärka dessa med intervjuer 

efteråt, vilket är kvalitativa metoder. Bryman (2011) beskriver observation som en 

registrering av ett beteende. Forskaren utgår från ett observationsschema vilket är ett sätt att 

säkerhetsställa att det man observerar registreras systematiskt och korrekt. Genom att använda 

oss av observation blir det tydligt vad det är för beteende vi ska leta efter och hur vi 

registrerar detta.  

 

(Larsen 2009) beskriver samtalsintervju som ett tillvägagångssätt där intervjuaren för djupa, 

intensiva samtal där den som intervjuar är intresserad av att få en djupare förståelse av 

personens beteende och agerande. När det kommer till samtalsintervjuer är det av största vikt 

att den som intervjuas får tala fritt kring frågorna som ställs. Samtalen ska inte vara 

strukturerade eller styrda. Larsen (2009) beskriver också för att vara säker på att samtalet 

flyter bra och att intervjuaren kan fokusera på samtalet underlättar det att spela in samtalet 

istället för att anteckna svaren för hand. På så sätt kan allt fokus ligga på svaren och på 

kroppsspråk och mimik. Vi valde att utföra våra intervjuer som samtalsintervjuer då vi ville få 

ett så bra samtal som möjligt med pedagogerna vi intervjuade.  

Urval 

I vår studie gjorde vi ett bekvämlighetsurval då vi valde att genomföra observationerna på 

förskolor som vi hade relation till sedan tidigare. Med ett bekvämlighetsurval menas att 

forskaren väljer ut personer som ska delta i studien och som finns tillgängliga för oss utifrån 

det syfte vi valt att undersöka (Bryman 2011). 

Studien genomfördes på två förskolor i två olika län, en i Västra Götalands län och en i 

Hallands län. De pedagoger vi valt att observera och intervjua är både förskollärare och 

barnskötare då vi upplevde att vi annars inte skulle få fram tillräckligt med data. 

På den första förskolan som ligger i Hallands län arbetar tre förskollärare varav två är kvinnor 

och en är man. Åldern på förskollärarna ligger mellan 23-59 år. De har arbetat i förskolans 

verksamhet i 6 månader, 5 år respektive 30 år. Vi har valt att endast utföra undersökningen på 

två av förskollärarna för att det skulle bli lika många på varje förskola som observerades och 

intervjuades. 

På den andra förskolan som ligger i Västra Götalands län arbetar en manlig förskollärare och 

en kvinnlig barnskötare. Åldern på pedagogerna här ligger mellan 54-60 år. De har arbetat i 
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16 ½ år respektive 16 år. Åldern på barnen på de båda förskolorna där vi genomfört studien 

var mellan 3-5 år. 

 

Fördelarna vi upplevt med vårt urval är att med hjälp av ett bekvämlighetsurval har vi sedan 

tidigare en relation till förskolorna vi valt att utföra vår studie på vilket vi upplever som något 

positivt. Detta ser vi som en fördel då vi inte behövde lägga tid på att sätta oss in i hur 

verksamheten fungerar utan vi vet detta sedan innan. En annan fördel med vårt 

bekvämlighetsurval är att vi på ett tillförlitligt sätt kan leva upp till de etiska kraven som ställs 

på oss då vi har en relation till pedagoger, barn samt vårdnadshavare sedan innan. Eftersom vi 

känner pedagogerna och barnen väl och vet hur måltiderna brukar se ut gör att vi kan se 

igenom om någon pedagog försöker försköna förhållningssättet till barnen. Detta ser vi också 

som en nackdel för när vi har en god relation till barnen sedan innan, kan dem förställa sig 

och lägga fokus på oss som observatörer istället för att befinna sig i matsituationen.  

Genomförande 

Då genus och jämställdhetsarbete är något som vi båda brinner för var det ett ämne vi ville 

utforska närmare i förskolans verksamhet. Vi beslutade oss därför att fokusera på samtalen 

under de pedagogiska måltiderna då vi upplevt att det bland annat är här det brister i 

pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen. Efter samråd med vår handledare valde vi att 

utföra vår undersökning med hjälp av schematiska och ostrukturerade observationer samt 

intervju efter observationerna. 

 

Vi besökte två olika förskolor och observerade lunchen på respektive förskola under två 

dagar, det vill säga fyra dagars observationer totalt. Vi båda genomförde observationerna och 

intervjuerna vilka skedde med fyra förskollärare totalt. De schematiska observationerna 

genomfördes på så sätt att vi delade upp oss i två olika rum för att kunna observera två 

matbord vid varje tillfälle. Dagen efter bytte vi plats så att båda fick ta del av det som hände 

vid de båda matborden. De schematiska observationerna genomfördes med ett 

observationsschema där vi under de olika kategorierna prickade av vad som skedde. De 

kategorier vi valde att undersöka var hur pedagogerna samtalade med barnen, hur de tilltalade 

barnen samt hur barnen blev tillsagda.  

Vi genomförde även en ostrukturerad observation där vi förde ett löpande protokoll med vad 

som sas under måltiderna. Då vi inte ville störa måltiderna samt dra uppmärksamhet till oss 

när vi genomförde observationerna intog vi en observatörsroll där vi höll oss i bakgrunden. 

 

Intervjuerna skedde på den andra dagen, efter att vi båda observerat båda matborden på 

avdelningen. Detta för att vi ville se hur de pedagogiska måltiderna fungerade innan frågorna 

vi förbestämt ställdes till pedagogerna. Vi intervjuade två pedagoger på varje förskola och 

intervjun genomfördes i ett enskilt rum med oss båda närvarande. En av oss ställde frågorna 

och vi förde ett samtal med pedagogen som förstärktes med hjälp av ljudupptagning. Innan 

intervjun blev alla pedagoger tillfrågade om de godkände att vi spelade in intervjun. Vi 

informerade även att inga namn på varken förskola eller personal kommer att användas i vår 

studie. Vi turades om att ställa frågorna på de olika förskolorna för att arbetsfördelningen 

skulle bli jämn. (Se bilaga)  
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Forskningsetiska hänsynstaganden 

Innan vi kom ut till förskolorna för att utföra vår undersökning skickade vi ut missivbrev och 

samtyckesblankett till vårdnadshavarna och pedagogerna på förskolorna (Se bilagor). I 

missivbrevet framgick våra kontaktuppgifter samt att de resultat vi får in endast kommer att 

användas i forskningssyfte vilket beskrivs som nyttjandekravet. Inga namn på varken 

förskolan eller personer kommer alltså att framgå i vårt arbete. Genom att vi tog hänsyn till 

konfidentialitetskravet kommer de uppgifter vi fått fram hanteras med största varsamhet för 

att inga uppgifter om personer ska komma ut till obehöriga. Genom att vi har informerat om 

vad undersökningen innefattar tog vi hänsyn till informationskravet. Detta innebär att de 

inblandade fått information kring att deras deltagande är frivilligt samt att de hade rätt till att 

hoppa av när de ville. Då vår undersökning involverat pedagoger men också barn som är 

minderåriga måste vårdnadshavarna godkänna barnens medverkan vilket stärks i 

samtyckeskravet (Bryman 2011).  

 

Reliabilitet och validitet  

Larsen (2009) beskriver ordet reliabilitet, vilket betyder tillförlitlighet, som något som visar 

på exakthet eller precision. Thurén (2014) beskriver reliabilitet som ett sätt där mätningarna i 

undersökningen är gjorda på ett korrekt sätt. Ett sätt att säkerställa god reliabilitet är att vara 

noggrann med att hålla isär data vi samlat in vid undersökningen samt att informationen vi fått 

in behandlas på rätt sätt. Genom att vi använt oss av exempelvis ljudupptagning när vi 

genomfört intervjuerna uppnår vi på detta sätt en högre reliabilitet.  

Larsen (2009) synliggör begreppet validitet vilket menas att den data vi samlat in är relevant 

och giltig för undersökningen. Thurén (2014) tydliggör att validitet betyder att trovärdigheten 

ligger i att forskaren undersöker det syfte studien har och inget annat.  

Vi har varit två forskare under både observation och intervju vilket betyder att den data vi 

samlat in har upplevts på olika sätt då vi intagit olika positioner under undersökningen. Larsen 

(2009) tydliggör att genom att vara fler som utför en undersökning uppnås på så sätt högre 

validitet.  

 

Analys och bearbetning 

Vår studie grundar sig i kvantitativ metod samt kvalitativ metod då vi valde att använda oss 

av schematisk observation, ostrukturerad observation och intervju. Syftet med studien är att 

undersöka pedagogers förhållningssätt till barnen under de pedagogiska måltiderna, utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv.  

 

Larsen (2009) beskriver kvantitativ analys som data som är mätbart, det vill säga data man 

kan räkna fram och redovisa resultatet i ett siffervärde. Genom att vi använt oss av schematisk 

observation för att se hur många gånger något sker har vi använt oss av en kvantitativ metod i 

vår undersökning.  

 

I analysarbetet av vår schematiska observation jämförde vi resultatet vi fått fram av hur 

många gånger något skett under måltiderna. Genom att vi streckat upp vid de tillfällena 
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pedagogerna samtalat med barnen, tilltalat barnen eller gett barnen tillsägelser kunde vi enkelt 

jämföra våra resultat efteråt. Med hjälp av tabeller förde vi in vårt resultat genom att stolpa 

upp de antal vi fått fram av analysen. 

Vi delade in vår schematiska observation i tre olika kategorier innan vi begav oss ut för att 

observera på förskolorna då vi redan innan visste vad vi ville undersöka närmare utifrån vårt 

syfte. Efter att vi analyserat vår data kom vi fram till att det inte fanns någon anledning att 

ändra våra kategorier eftersom de resultat vi fått fram stämmer överens med de kategorier vi 

tänkt från början.  

 

Fejes och Thornberg (2009) beskriver dataanalys inom kvalitativ forskning som att forskaren 

analyserar och systematiskt undersöker sin data för att sedan bryta ner och söka efter mönster. 

Kvalitativ analys handlar också om att skilja det betydelsefulla och det ointressanta åt för att 

få fram relevanta mönster. Detta har vi använt oss av i analysen av våra ostrukturerade 

observationer samt intervjuer.  

Under analysarbetet av våra ostrukturerade observationer jämförde vi resultaten vi fått fram 

av våra fältanteckningar. De fältanteckningar vi förde ner i denna observation skrev vi under 

de tre kategorierna som vi valde utifrån den schematiska observationen. Då vi båda observerat 

samma bord vid de pedagogiska måltiderna, fast vid olika tillfällen, kunde vi jämföra de 

resultat vi skrivit ner i våra fältanteckningar. Vi fick här fram att det fanns återkommande 

mönster i hur pedagogerna talade till pojkar respektive flickor.  

 

Med hjälp av ljudupptagningar under intervjuerna vi genomfört har vi kunnat analysera 

svaren vi fått av pedagogerna på ett mer tillförlitligt sätt. Detta då vi med hjälp av 

ljudupptagningar kan återgå till intervjun i efterhand och kunna reflektera och analysera 

svaren flera gånger. Vi valde att dela upp analysarbetet när det gällde svaren vi fått in under 

intervjuerna för att arbetet skulle vara så effektivt som möjligt. Vi satt på två olika platser och 

lyssnade igenom intervjuerna vi spelat in. Vi delade upp analysarbetet genom att vi lyssnade 

på två intervjuer var. Efter att vi transkriberat våra intervjuer renskrev vi dessa på papper för 

att sedan kunna jämföra våra resultat. Detta för att kunna se skillnader och likheter i resultaten 

vi fått fram.  

 

Vi har valt att använda oss av öppen kodning när vi analyserat våra resultat i den kvalitativa 

analysen. Fejes och Thornberg (2009) beskriver begreppet kodning som ett sätt att få fram 

kategorier och begrepp i den data som samlats in. Genom att noggrant läsa igenom och 

analysera datainsamlingen och markera ord och meningar får vi på så sätt fram koder i texten 

som då bildar kategorier och betydelsebärande enheter. De kategorier vi fick fram var hur 

pedagogerna samtalar med barnen, hur de tilltalar barnen samt hur pedagogerna ger barnen 

tillsägelser. 

RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras det resultat vi fått fram efter våra schematiska observationer, 

ostrukturerade observationer och intervjuer utifrån vårt syfte. Vårt syfte är att undersöka hur 

pedagoger förhåller sig till barnen i samtalen under de pedagogiska måltiderna, utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Vi har valt att dela upp vårt resultat under tre olika rubriker som 
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beskriver de olika situationerna. Efter resultatet av våra schematiska observationer följer ett 

resultat från våra ostrukturerade observationer. Därefter följer vårt resultat av intervjuerna. 

Schematisk observation vid förskolan Smultronet 

Efter varje samling har avdelningen som rutin att barnen går och tvättar händerna och sedan 

går och sätter sig på sina bestämda platser vid matborden för att äta lunch. Vi observatörer 

höll oss i bakgrunden för att ostört kunna observera de olika situationerna vi valt efter vårt 

syfte. Pedagogerna och barnen i studien kommer att vara fingerade och benämnas vid andra 

namn.  

Samtal vid de pedagogiska måltiderna 

Under de schematiska observationerna som gjordes med hjälp av en kvantitativ metod valde 

vi att fokusera på samtalen mellan pedagoger och barn. Genom ett observationsschema 

streckade vi upp antalet gånger som pedagogerna inledde samtal med barnen och tvärtom.  

Efter att vi analyserat den data vi samlat in framgick det att på förskolan Smultronet var 

fördelningen under samtalen jämn mellan pojkar och flickor. Vi såg att pedagogerna i stort 

sätt gav lika mycket tid till samtal med de båda könen och både flickor och pojkar tog för sig 

lika mycket för att komma till tals. 

Tilltalade under de pedagogiska måltiderna 

I vårt observationsschema streckade vi upp de gånger som barnen blev tilltalade av 

pedagogerna för att se om det fanns någon skillnad när det kom till flickor och pojkar.  

Resultatet vi fick ut av våra fältanteckningar när det kom till hur barnen blev tilltalade av 

Sven och Sara visade att majoriteten av gångerna var det pojkar som blev tilltalade och 

inledda i samtalet. Vi upplevde att detta berodde på att de flesta gångerna var att de yngre 

barnen runt borden inte tog lika stor plats i samtalen som de äldre barnen. Sven och Sara 

uppmärksammade oftast detta och tilltalade då dessa barn för att locka in dem till samtal. Ser 

vi till antalet gånger som flickor blev tilltalade av Sven och Sara skiljer det sig mellan de två 

borden vi observerat. Vid det ena bordet tilltalades fler flickor jämfört med det andra. Detta 

upplevde vi berodde på att flickorna vid bord två endast blev tilltalade när Nils frågade dem 

ifall de behövde hjälp att till exempel dela maten eller hälla upp mjölken.  

Tillsägelser under de pedagogiska måltiderna 

Vi streckade upp antal gånger som flickor respektive pojkar fick tillsägelser av pedagogerna 

med hjälp av vårt observationsschema.  

 

Resultatet av vår schematiska observation där vi undersökte hur många gånger barnen blev 

tillsagda av Sven och Sara framgick det att tillsägelserna var jämnt fördelade vid de två bord 

vi observerat. Tittar vi istället på vilket kön som blev tillsagda flest gånger vid varje bord kan 

vi se att antalet gånger de blev tillsagda skiljer sig mellan barnen. Vid bord ett var det i 

majoritet pojkarna som fick flest tillsägelser av Sara. Dessa tillsägelser handlade om att de 

inte satt ordentligt på sin stol, att de inte kunde stå still i matkön, att de inte fick ta all mat på 

vagnen samt att sluta slarva när de åt. Tillsägelserna vid bord två var hyfsat lika med dem vid 

bord ett. Här sa Sven till barnen att de inte skulle prata rakt ut utan vänta på sin tur, sitta 
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ordentligt och rakt fram på stolen men också att de inte fick följa med ut i köket för att hämta 

mer mat när barnen frågade.     

Observation vid förskolan Hallonet 

Efter att barnen varit ute har de som rutin att gå och tvätta händerna. Därefter har de läsvila 

och sedan ber pedagogerna barnen att gå och sätta sig på sina bestämda platser vid matborden 

för att äta lunch. Vid observationerna vi genomförde höll vi oss i bakgrunden för att inte störa 

måltiderna och kunna observera ostört. Inga namn på varken barn eller pedagoger som 

deltagit i undersökningen kommer att synliggöras utan de benämns med fingerade namn. 

Samtal vid de pedagogiska måltiderna 

Även här genomförde vi en schematisk observation utifrån en kvantitativ metod. Med hjälp av 

vårt observationsschema streckade vi upp antalet gånger som pedagogerna inledde samtal 

med barnen och tvärtom. Utifrån vår analys av resultatet av vår schematiska observation vid 

förskolan Hallonet framgick det att samtalsfördelningen mellan de båda könen skiljde sig åt. 

Pedagogerna la mer tid på att samtala med pojkarna än med flickorna. Det var också pojkarna 

som inledde flest samtal och tog större plats. Vi upplevde också att pedagogerna inte bjöd in 

flickorna i samtalen vilket resulterade i att de höll sig i bakgrunden under måltiden.  

Tilltalade under de pedagogiska måltiderna 

I vårt observationsschema streckade vi upp antalet gånger pedagogerna tilltalade pojkar 

respektive flickor under måltidssituationen.  

Resultatet av hur Harry och Hanna tilltalade barnen skiljde sig inte avsevärt mycket åt. Vi 

upplevde att det var jämnt fördelat i hur många gånger de tilltalade barnen. Det som skiljde 

sig åt var att det var uppdelat vid de två borden i vilket kön som blev tilltalade. Vid bord ett 

där Harry satt var det flickorna som blev tilltalade flest gånger och vid bord två där Hanna satt 

var det pojkarna som blev tilltalade mest. De gånger Harry och Hanna tilltalade barnen var 

när barnen inte var delaktiga i samtalet och de ville lyfta in barnen så att de deltog i samtalen 

runt borden. 

Tillsägelser under de pedagogiska måltiderna 

Med hjälp av vårt observationsschema streckade vi upp antalet gånger flickor respektive 

pojkar blev tillsagda av pedagogerna.  

Efter att vi har analyserat vårt resultat av hur barnen blir tillsagda av pedagogerna ser vi ett 

tydligt mönster på att det är pojkarna som får flest tillsägelser under de pedagogiska 

måltiderna. Harry är väldigt lugn men bestämd i hans sätt att säga till barnen vilket vi 

upplevde skiljde sig åt mot Hannas sätt att säga till barnen.  

Jämförelse av Smultronet och Hallonet 

Det vi fått fram av våra analyser av resultatet är att vi kan se många likheter mellan förskolan 

Smultronet och förskolan Hallonet. De likheter vi finner när det kommer till samtalen under 

måltiderna är att det generellt är pojkarna som får mest samtalstid med pedagogerna. Vi ser 

här att pedagogerna inte fördelar sin tid på alla barn och trots att det på ena förskolan var mer 

jämnt fördelat mellan könen är det i det stora hela fortfarande skillnad. Ser vi till hur 
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pedagogerna på de båda förskolorna tilltalade barnen fann vi här att skillnaden låg i vilka de 

tilltalade vid de olika borden på förskolorna. På förskolan Smultronet var det flest pojkar som 

blev tilltalade och på förskolan Hallonet var det flest flickor. Likheterna vi ser i hur 

pedagogerna ger tillsägelser till barnen är att det är flest pojkar som får tillsägelser. På 

förskolan Smultronet ser vi en skillnad vid ett av borden där det var flest flickor som fick 

tillsägelser men ser vi till det stora hela är det pojkarna som fick flest streck i vårt 

observationsschema.    

Ostrukturerad observation Smultronet 

I följande del redovisar vi vårt resultat vi fått fram av vår ostrukturerade observation. Vi visar 

även utdrag ur konversationer som pedagogerna och barnen haft under de pedagogiska 

måltiderna. 

Innehållet i samtalen 

Med hjälp av en kvalitativ metod genomförde vi ostrukturerade observationer där vi förde 

fältanteckningar på vad som sas under måltiderna. Samtalen vid borden på förskolan 

Smultronet handlade ofta om vad barnen hade gjort utomhus eller under förmiddagen i de 

olika grupperna de varit indelade i. När vi tittade närmre på vad samtalen mellan Sven och 

pojkarna handlade om visade vår analys på att det till största del var samtal om exempelvis 

manliga superhjältar. 

 

Sven: Vet ni vilka superhjältar som finns? 

Hampus: Hulken, Batman och Superman.  

Sven: Ja det stämmer. Men vet ni också att det faktiskt finns kvinnliga superhjältar? 

Barnen: (skakar på huvudet) 

Sven: Till exempel Wonder Woman och Batgirl. 

 

Här kommer Sven på sig själv att informera barnen om att det även finns kvinnliga 

superhjältar.  

 

Det var i stort sett bara pedagogerna som inledde samtalen om vad de gjort under dagen och 

barnen svarade ivrigt på frågorna och samtalen fortsatte sedan in på andra spår. Vi upplevde 

att när samtalen runt borden dog ut ställde Sven frågor till barnen för att komma in på andra 

samtalsämnen och få igång samtalen igen. Sara däremot inledde flest samtal med pojkarna vid 

hennes bord och flickorna lyftes aldrig riktigt in i samtalen. Däremot var det flest flickor som 

tog initiativ till samtal med pedagogerna.  

Hur barnen blir tilltalade 

Resultatet vi fick ut av våra fältanteckningar när det kom till hur barnen blev tilltalade av 

Sven och Sara visade på att majoriteten av gångerna var det pojkar som blev tilltalade och 

inledda i samtalet. Vi upplevde att detta berodde på att de flesta gångerna var att de yngre 

barnen runt borden inte tog lika stor plats i samtalen som de äldre barnen. Sven och Sara 

uppmärksammade oftast detta och tilltalade då dessa barn för att locka in dem till samtal.  
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Sara: Vad har ni för intressen? 

Pelle: Vad är intressen? 

Sara: Det betyder typ vad tycker ni om att göra?  

Pelle: Bygga med klossar. 

Ceasar: Klä ut mig.  

Julia: Cykla ute med pappa. 

Sara: Vad roligt!  

 

Som utdraget visar ansträngde sig Sara för att locka in alla barn till ett samtal vid bordet. Ser 

vi till antalet gånger som flickor blev tilltalade av Sven och Sara skiljer det sig åt mellan de 

två borden. Vid bord två tilltalades fler flickor jämfört med bord ett. Detta upplevde vi 

berodde på att flickorna vid bord två endast blev tilltalade när Sven frågade dem ifall de 

behövde hjälp att till exempel dela maten eller hälla upp mjölken.  

 

Sven: Ska jag hjälpa dig att dela? 

Malin: Nej. 

Sven: Klarar du det själv? 

Malin: Ja. 

 

Detta utdrag visar att när Sven tilltalade flickorna handlade det endast om att fråga om de 

behövde hjälp och om de klarade sig själva.  

Vilka tillsägelser barnen fick 

Tillsägelserna barnen fick handlade om att de inte satt ordentligt på sin stol, att de inte kunde 

stå still i matkön, att de inte fick ta all mat på vagnen samt att sluta slarva när de åt. 

Tillsägelserna vid bord två var hyfsat lika med dem vid bord ett. Här sa Sven till barnen att de 

inte skulle prata rakt ut utan vänta på sin tur, sitta ordentligt och rakt fram på stolen men 

också att de inte fick följa med ut i köket för att hämta mer mat när barnen frågade.    

 

Sven: Sitt ordentligt är du snäll, Linus! 

Linus: (hänger över stolen) 

Sven: Lyssna på mig! 

Filippa: Sven! makaronerna är slut. 

Sven: Då får jag gå ut till köket och hämta mer. 

Filippa: Får jag följa med? 

Sven: Nej, inte idag. 

Filippa: Men igår fick Samuel följa med. 

Sven: En annan dag får du följa med.  

Sven: (tar med sig Linus ut istället)   

 

Här visar vi ett utdrag ur ett samtal mellan Sven och en flicka som handlade om att följa med 

och hämta mer mat i köket. Sven säger till flickan att hon inte får följa med och hämta mer 

mat när hon frågar. Efter en kort diskussion tar Sven istället med sig ett annat barn ut i köket. 

Pojken som istället fick följa med hade kort innan fått flera tillsägelser om att han inte satt 

ordentligt vid matbordet. Vi upplevde denna situation som förvirrande då Sven, genom att ta 
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med sig pojken som fått tillsägelser, på detta sätt “belönar” honom med att han får följa med 

till köket.   

Ostrukturerad observation Hallonet 

Med hjälp av vår ostrukturerade observation kunde vi genom vår analys få fram att samtalen 

vid bord ett var bra uppdelade mellan pojkar och flickor och pedagogen Harry var medveten 

om att fördela sin uppmärksamhet och tid på de båda könen. Samtalen involverade mycket 

matematik vilket barnen visade stort intresse för.  

 

Harry: Hur många år är du nu? 

Lucas: Fyra. 

Harry: Kan du visa det på fingrarna? 

Lucas: Ja! (visar fyra fingrar) 

Harry: Hur gammal var du när du började här då?  

Lucas: Vet inte. 

Harry: Du var två år. Hur många år är det emellan från att du började här till hur 

gammal du är idag då? 

Lucas: (tänker en stund) 

Lucas: Jag vet inte riktigt. 

Harry: Vi räknar tillsammans. 

Harry och Lucas: (räknar tillsammans på Lucas fingrar) 

Lucas: två! 

 

Harry tar här tillvara på barnens intressen och är samtidigt pedagogisk i hur han hjälper 

barnen att räkna och komma fram till svaren. Han är noga med att ta sig tiden till dessa samtal 

trots att de sitter och äter.  

 

Även samtal kring julen och julgranen barnen precis skapat tillsammans förekom ofta under 

måltiden. Vid en av måltiderna hade det även skett en konflikt en stund innan maten som 

barnen löst själva. Detta berömde Harry dem för och var tydlig med hur bra dem skött det och 

samtal kring hur vi är mot varandra inleddes. Samtalen vid bord två var färre än vid bord ett. 

Vi upplevde att Hanna samtalade med barnen om maten och hur vädret var. När vi har 

analyserat och tolkat vårt resultat ser vi en skillnad på samtalen som Harry och Hanna för med 

barnen. Det är svårt att säga varför det finns en skillnad i hur de samtalar med barnen. Beror 

det på att de har olika utbildningar med sig in i förskolan eller är det något annat som 

påverkar hur de samtalar med barnen under de pedagogiska måltiderna.  

 

Hur barnen blir tilltalade 

Tilltalen till flickorna vid Harrys bord handlade om ifall de hade ätit upp, om de ville räkna 

barnen eller om de ville ha mer mat. När Harry tilltalade pojkarna handlade detta istället om 

de ville hämta frukt, om de kunde visa med fingrarna hur många frukter som behövdes men 

även enstaka gånger för att påpeka vilka coola kläder pojkarna hade.  
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Vid Hannas bord tilltalade hon flickorna genom att ställa frågor som är du klar, ska jag hjälpa 

dig eller är du färdig. När hon tilltalade pojkarna var det om att de skulle vara försiktiga, att 

de skulle ta mer mat om de ville ha och tonen i hur Hanna tilltalade pojkarna var lite hårdare 

än vad den var till flickorna. 

 

Hanna: Vad vill du ha? 

Elias: (pekar) 

Hanna: Du får säga vad du vill ha. 

Elias: Moset. 

Hanna: Ska jag hjälpa dig? 

Elias: Ja. 

 

Detta utdrag visar en situation där en pojke inte berättade vad han ville ha. Hanna frågade då 

och hjälpte sedan pojken. Det vi reflekterade över här var att Hannas tonläge var ganska hårt 

om vi jämför med hur hon tilltalade flickorna i liknande situationer. 

Vilka tillsägelser barnen fick 

Tillsägelserna involverade på förskolan Hallonet att pojkarna skulle ta det lugnt vid 

matbordet, att dem skulle vänta, sitta still och inte prata så högt. Flickorna blev tillsagda färre 

gånger men det var överlag samma saker de blev tillsagda för. Exempelvis att de skulle sitta 

rakt fram på stolen, äta ordentligt och inte prata så högt.  

 

Vid Hannas bord var det pojkarna som fick flest tillsägelser. Det Hanna påpekade när hon sa 

till pojkarna var att de skulle äta upp sin mat, stänga munnen när de äter samt att de skulle 

sitta still. Tillsägelserna till flickorna var att de skulle använda gaffeln när de åt, att de skulle 

träna på att be om att få det dem vill ha men också att de inte skulle tramsa.  

 

Hanna: Sitt still, Albin. 

Albin: (snurrar på stolen) 

Hanna: Sitt på din stol, jag orkar inte tjata mer. 

Albin: (sätter sig ordentligt) 

Emma: (äter med händerna) 

Hanna: Använd gaffeln, inte händerna, Emma. 

Emma: (tar upp gaffeln) 

Hanna: Ta tallriken till dig också så når du bättre. 

 

Vid Hannas bord upplevde vi att det var väldigt mycket tjat på hur barnen skulle uppföra sig 

vid matbordet. Detta tog mycket energi från Hanna och vi upplevde att tålamodet tog slut fort 

vilket i sin tur ledde till fler tillsägelser. 

Jämförelse av de ostrukturerade observationerna 

En skillnad vi upplevt när det kommer till samtalsinnehållet på de olika förskolorna är att på 

förskolan Hallonet var samtalen mellan pedagogerna och barnen pedagogiska samtal. På 

förskolan smultronet var samtalen mer allmänna och hade inget riktigt syfte. De samtal vi fick 
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observera på förskolan Hallonet innehöll bland annat matematik och hur barnen ska behandla 

sina kompisar. På förskolan Smultronet innehöll samtalen i det stora hela vad barnen gjort 

tidigare på dagen och vad de arbetat med i de olika grupperna. Vi upplever att samtalen blir 

pedagogiska när pedagogerna är medvetna om vad de talar med barnen om och att de lyfter 

upp ämnen som ska synliggöras i förskolans verksamhet. Likheten vi kan se i hur barnen blev 

tilltalade av pedagogerna är att de barn som blir tilltalade blir detta då de inte kommunicerade 

lika mycket som andra barn och att de höll sig i bakgrunden. En annan likhet här var att när de 

blev tilltalade fick de ofta frågor ifall de behövde hjälp. När vi analyserat resultatet vad gäller 

tillsägelser barnen fick av pedagogerna ser vi här en likhet i att pojkar och flickor fick 

tillsägelser för samma saker. Dessa handlade om som vi tidigare beskrivit att de bland annat 

skulle sitta still och vänta på sin tur. En annan likhet vi finner här är att det generellt var 

pojkar som fick flest tillsägelser.  

Intervju 

I följande avsnitt presenteras det resultat vi fått fram genom att ha analyserat våra intervjusvar 

utifrån vårt syfte. Syftet med vår intervju var att undersöka hur pedagoger ser på 

jämställdhetsarbetet i förskolan. Respondenterna i intervjun är förskollärare och barnskötare. 

Vi kommer nedan att lista upp vårt resultat under fyra rubriker som involverar våra 

frågeställningar vi använt oss av under intervjuerna. Vi har valt att sammanfatta alla intervjuer 

och presenterar dem tillsammans. 

 

Individen viktigare än könet 

Pedagogerna har samma syn på vad genus är men de uttrycker sig på olika sätt. Grunden för 

dem alla är att genus innefattar att flickor och pojkar ska behandlas lika och att det i förskolan 

handlar mycket om hur pedagogerna bemöter flickor respektive pojkar. Det ska inte göras 

någon skillnad. En av förskollärarna påpekar att han inte vill se barnet utifrån vilket kön hen 

har utan fokuserar mer på att se barnet utifrån den individ hen är.  

“Hur blir man sitt kön? Är man det när man föds eller påverkas man mycket av 

miljön? Det är nog så jag ser på genus.”  - Sara 

 

Svaren vi har fått tolkar vi som att pedagogerna har en sund syn på vad genus är och också en 

trygg grund att stå på när det gäller att ta med genus in i förskolan. 

 

Behandlar barnen olika omedvetet 

De pedagoger vi intervjuat är överens om att det sker omedvetet att pedagoger bemöter 

barnen olika. De tydliggör att de själva förmodligen också gör detta ibland men att de 

försöker tänka på hur de är mot barnen och att de inte ska göra någon skillnad. En av 

förskollärarna uttrycker att då han varit borta från förskolans verksamhet en längre tid är 

genusarbete något nytt för honom. Han påpekar även att pedagogerna har ett uppdrag att följa 

men alla har ändå olika infallsvinklar på det vilket gör att det är lätt att hamna i genusfällor.  

”Jag är den gamla sorten, som har det gamla genusperspektivet i ryggraden. Fräcka 

killar och söta flickor. Det arbetar jag väldigt mycket med att motverka. Jag säger till 
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mina kollegor att de ska dunka mig i ryggen när jag säger något fel för att det är på 

det sättet jag kan lära mig och börja förändra mitt arbete. ” - Hanna 

 

Citatet visar på att Hanna har svårt att bryta traditionella könsroller men också att hon är 

öppen för att förändra dessa med hjälp av sina kollegor. Hon är självkritisk och medveten om 

att hon gör fel ibland. 

 

Kollegialt samarbete för att stötta varandra 

Ingen av förskolorna arbetar idag aktivt med genus genom att till exempel ha det som ett tema 

men det har gjort det via temaarbete förr. En av förskollärarna lyfter upp att med hjälp av att 

han är man och arbetar inom ett kvinnodominerat yrke bidrar han till att motverka de 

traditionella könsmönstren som finns. Detta genom att han gör exakt samma sysslor som de 

kvinnliga pedagogerna till exempel torkar bord efter måltiderna, byter blöjor och torkar golv. 

Det pedagogerna gemensamt synliggör i vår fråga om hur de arbetar för att motverka de 

traditionella könsmönstren som finns är att de tar bort vissa rum som har en laddad 

benämning på avdelningarna som exempelvis “dockvrån”. Detta har då istället gjorts om till 

“lägenheten” för att pedagogerna vill att alla rum ska erbjuda barnen samma saker.  

 “Vi kan utnyttja att vi har en förälder som är polis, en kvinna, som kan komma hit 

med bil och hela baletten. Det är också ett sätt att visa på att alla har vi samma 

möjligheter att bli vad vi vill.” - Harry 

 

Citatet synliggör att pedagogerna på den ena förskolan har ett öppet förhållningssätt till att 

barnen kan bli precis vad de vill oavsett vilket kön de är. De tar även hjälp av personer utifrån 

i sitt arbete för att visa för barnen att allt är möjligt och att det inte ska göras skillnad på någon 

oavsett kön. Med tanke på att de tar hjälp av en kvinnlig polis så försöker förskolan bryta de 

stereotypa könsrollerna som idag finns.    

 

Förskolans arbete med genus 

I frågan om hur pedagogerna hade velat arbeta med genus svarade en av dem att han önskade 

att det hade lyfts upp mer i terminsplaneringar och årsplaneringar på förskolan. Att det borde 

synliggöras mer i verksamheten för att inte glömmas bort. Han påpekar också att det är av stor 

vikt att genusarbetet lyfts fram i likabehandlingsplanen då hon anser att det går hand i hand. 

Här hade de önskat att få lite mer stöd och hjälp med arbetet av chefen. Pedagogerna på den 

andra förskolan hade velat arbeta med genus genom att ändra om i miljöerna på avdelningen. 

Detta då de anser att det är där grunden ligger i hur barnen formas på förskolan. Avdelningen 

ska vara inbjudande och tillföra något till alla barn och därför har de bytt från “dockvrån” till 

“lägenheten” som de lyfte upp i föregående fråga.  

 

“Att man får med tänket i det vardagliga och har det genomgående på avdelningen för 

att det inte ska glömmas bort.” - Sven 

 

Pedagogerna uttrycker att de gärna vill arbeta aktivt med genus och det kan inte vara under 

endast en period utan det måste finnas med hela tiden i arbetet. Att ha med tänket i det 
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vardagliga och hela tiden vara medvetna om vad det är de gör bidrar till en ökad kunskap. Vi 

upplevde i denna fråga att pedagogerna talade mycket om hur de ville förändra och arbeta 

med miljön på förskolorna men inte om deras eget bemötande av barnen ur ett 

genusperspektiv. 

Sammanfattning av vårt resultat 

Det vi fått fram av vårt resultat är att det finns en skillnad i hur pedagogerna bemöter pojkar 

respektive flickor under de pedagogiska måltiderna men att skillnaden inte är så stor. 

Generellt är det flickorna som hamnar lite i bakgrunden och det är då pedagogerna försöker 

lyfta fram dem med hjälp av tilltal. Pojkarna tar generellt mer plats vid måltiderna och 

pedagogerna lägger mer tid på att tillrättavisa dem än vad de gör mot flickorna. 

Sammanfattningen av våra intervjuer är att pedagogerna gör mycket omedvetet i sättet hur de 

bemöter barnen utifrån genus men att de är medvetna om att det sker och försöker tänka på 

deras förhållningssätt. De arbetar inte så aktivt med genusarbete på förskolorna vi genomfört 

vår undersökning på men de är villiga att lyfta fram arbetet mer än vad de är idag. En av 

förskolorna känner att de behöver lite stöd från chefen i hur de ska gå vidare med arbetet 

kring genus på förskolan. 

DISKUSSION 
I följande avsnitt redogörs det för vårt resultat i förhållande till tidigare forskning samt 

teoretisk forskning. Vi redogör också för metoddiskussion och didaktiska konsekvenser. 

Resultatdiskussion 

Det vi fått fram av vårt resultat var att pojkarna generellt tog mer utrymme vid måltiderna och 

det var de som förde samtalen med pedagogerna. Som Wedin (2014) beskriver har hon 

upplevt att det oftast är pojkarna som tar mer utrymme i samtalen och det är också dem som 

får flest frågor av pedagogerna. Trots att talutrymmet vid måltider ska vara jämt fördelat 

mellan barnen som Wedin (2014) beskriver, är det inte alltid så vilket vi har upplevt när vi har 

varit ute och genomfört vår undersökning på förskolorna. Pedagogerna vi observerat försöker 

få in flickorna i samtalen med hjälp av att tilltala dem under måltiderna men trots detta 

upplevde vi att de befann sig i bakgrunden i de flesta samtal. Som Wahlström (2003) 

beskriver får flickor tidigt höra att dem ska vara försiktiga och förhållandet till pojkarna är 

mer tillåtande. Vi upplever att då flickor tidigt får höra att de ska vara försiktiga kan bidra till 

att de befinner sig mer i bakgrunden i olika situationer på förskolan. Detta då de inte är vana 

vid att ta plats och att det oftast är pojkarna som gör detta.  

 

En skillnad vi såg i hur flickor respektive pojkar blev tilltalade av pedagogerna var att 

flickorna oftast blev tilltalade med frågor om de behövde hjälp eller om de ville ha något. Inte 

så många gånger för att bli inledda i samtalen. Pojkarna däremot blev tilltalade fler gånger när 

pedagogerna ville få in dem i samtalen runt borden. Odenbring (2010) beskriver hjälpfröknar 

som flickor som upplevs mer självständiga än pojkar och att detta uppmuntras av pedagogerna 

på förskolan. Vi upplevde dock inte några hjälpfröknar när vi genomförde våra observationer, 

snarare tvärtom. På de förskolor vi genomförde vår undersökning upplevde vi att det var 

pojkarna som skulle klara sig själva och att det var flickorna som fick stöttning av 
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pedagogerna med att till exempel dela maten eller hälla upp mjölk. Flickorna användes inte 

heller som hjälpfröknar i den betydelse som Odenbring (2010) beskriver att de placeras ut 

mellan pojkarna för att lugna ner dem. Barnen hade bestämda platser vid matborden men de 

satt inte varannan flicka och pojke.  

 

I resultatet av våra intervjuer vi genomförde för att få fram hur pedagogerna såg på begreppet 

genus framgick det att de inte aktivt arbetade med detta på förskolorna men gärna ville 

utveckla arbetet och synliggöra det mer. En av pedagogerna uttryckte att det inte finns några 

strikta förhållningssätt i hur de ska följa målen i läroplanen, vilket i sin tur bidrar till att alla 

tolkar dessa mål olika och detta kan skapa förvirring i verksamheten. Odenbring (2014) 

synliggör att då det inte finns några tydliga hänvisningar på hur vi ska tolka läroplansmålen, 

gör detta att vi alla tolkar dem olika. Detta i sin tur bidrar till en osäkerhet i hur pedagogerna 

ska arbeta med jämställdhetsarbete i den dagliga verksamheten.  

 

Pedagogerna beskrev också i intervjuerna att de ofta gör saker omedvetet när det kommer till 

genus. Att deras förhållningssätt och bemötande inte alltid är lika till alla barn men att detta är 

något de försöker tänka på hela tiden. Wedin (2015) synliggör för att pedagoger blir mer 

medvetna i sitt förhållningssätt genom att “sätta på sig genusglasögon”. På så sätt blir det mer 

synligt vilka normer som finns i förskolan och vilka könsstereotypa normer som skapas 

omedvetet. Även om det inte alltid är så trevligt att se hur man som pedagog förhåller sig till 

barnen i vissa situationer är det oerhört viktigt att synliggöra detta för att kunna arbeta för att 

motverka normerna som finns på förskolan. Pedagogerna vi intervjuat har beskrivit för oss att 

de är medvetna om att deras förhållningssätt inte alltid är korrekt men att de också är öppna 

för att bli påminda av varandra när de agerar fel.  

Metoddiskussion 

För att undersöka vårt syfte valde vi att genomföra schematiska observationer, vilket 

klassificeras som en kvantitativ metod samt ostrukturerade observationer och intervjuer vilka 

klassificeras som en kvalitativ metod. Vårt syfte med studien var att undersöka hur 

pedagogerna förhåller sig till barnen i de pedagogiska måltiderna utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Vi upplevde att våra metoder var relevanta för vår undersökning för 

att med hjälp av både observationer och intervjuer fick vi fram ett djupare resultat i hur 

pedagogerna förhåller sig till barnen.  

 

När det kommer till den kvantitativa metoden och våra schematiska observationer anser vi att 

vi tydligt och på ett enkelt sätt fick fram det resultat vi var ute efter. Larsen (2009) beskriver 

att det är till stor fördel att forskare begränsar sig när det gäller den information man vill 

samla in. Med hjälp av att vi använde oss av tre huvudkategorier när vi observerade i vår 

schematiska observation blev vår avgränsning tydlig. Då vi intog en iakttagande roll som 

observatörer kunde vi ostört fokusera på att anteckna vad som skedde under måltiden. Vi 

upplevde vår iakttagande roll som observatörer som både bra och mindre bra. Det som var bra 

anser vi vara att vi inte är med och påverkar situationen utan kan iaktta vad som sker på 

avstånd. Det mindre bra är att även fast vi sitter på avstånd och för våra anteckningar kan vi 
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bli störda av barnen då de är nyfikna på vad det är vi antecknar och varför. Detta kan bidra till 

att vi tappar fokus och viktiga aspekter drabbas.  

 

Ser vi till den kvalitativa metoden och våra ostrukturerade observationer upplevde vi detta 

som ett bra substitut till våra schematiska observationer. Larsen (2009) beskriver att med 

hjälp av en kvalitativ metod kan vi som forskare gå ner mer på djupet och få en 

helhetsförståelse i det vi undersöker. Genom att vi förde fältanteckningar till det vi observerat 

sedan innan fick vi på så sätt en djupare bild av hur pedagogernas förhållningssätt till barnen 

var under de pedagogiska måltiderna. Vi anser att denna metod var bra för att vi fick med 

tonläget på hur pedagogerna samtalade med barnen. Den var också bra då vi även fick en 

bredare syn på vad det var pedagogerna sa till barnen i förhållande till hur många gånger, 

vilket vår schematiska observation fokuserade på.  

 

Med hjälp av våra intervjuer kunde vi gå in på djupet i hur pedagogerna tänker och arbetar 

med genus i förskolan. Vi använde oss av denna metod för att undersöka hur deras 

förhållningssätt i den dagliga verksamheten hängde ihop med hur deras tankar kring 

jämställdhetsarbete i förskolan var. Våra intervjuer upplevde vi som bra då vi kunde sitta ner 

med pedagogerna en och en och föra ett samtal. Larsen (2009) tydliggör att metoden intervju 

är fördel då forskaren på detta sätt kan ställa följdfrågor till informanten och få djupare svar. 

Vi använde oss av frågor vi förutbestämt i våra intervjuer men vårt fokus låg på att det skulle 

vara ett samtal mer än en strukturerad intervju där vi bara ställde frågor och fick svar tillbaka. 

En annan positiv aspekt var att vi med hjälp av ljudupptagning kunde lägga allt vårt fokus på 

samtalet vi befann oss i med pedagogerna och inte lägga tid på att anteckna under tiden då 

detta kan göra att vi missar viktiga aspekter i svaren. Larsen (2009) lyfter även fram en 

negativ aspekt när det kommer till att använda sig av metoden intervju i en undersökning. 

Denna negativa aspekt anser han vara att informanten i en intervju kan försköna sina svar då 

hen svarar det hen tror att forskaren vill höra eller för att dölja sin brist på kunskap inom 

området.  

 

Om vi skulle gjort om vår undersökning hade vi begränsat oss i vilken metod vi valt för att 

undersöka vårt syfte. Genom att vi använt oss av tre olika metoder blev det väldigt mycket 

material vilket i sin tur tog mycket av vår tid då detta skulle analyseras och redovisas. Det blir 

också svårt att begränsa när vi har mycket material och arbetet inte får överstiga ett visst antal 

sidor och bli hur stort som helst. Vi hade istället valt att använda oss av endast intervju eller 

endast observation för att minska insamlingen av data.   

Didaktiska konsekvenser 

Utifrån det resultat vi fått fram tolkar vi att pedagogernas förhållningssätt till barnen ofta sker 

omedvetet. Hur de samtalar med barnen, hur de ger dem tillsägelser och även hur de tilltalar 

dem ser olika ut beroende på vilket kön barnet har. I vår kommande yrkesroll som 

förskollärare kommer vi med hjälp av vår studie ta med oss att vara med medvetna i hur vi 

förhåller oss till pojkar och flickor. Vi kommer också att aktivt sträva mot att skapa en 

jämställd verksamhet och bidra med den kunskap vi fått av denna undersökning.  
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Som vi beskriver inledningsvis i studien är ett av läroplansmålen att vi ska motverka de 

traditionella könsmönster som finns. För att detta ska kunna ske måste vi skaffa oss kunskap 

men också kartlägga verksamheten för att bli medvetna om vart det brister. En bra start är att 

se över miljön och de material som finns att tillgå men det räcker inte med att endast förändra 

detta. Vi pedagoger måste aktivt arbeta och synliggöra hur vi bemöter barnen och se över vårt 

förhållningssätt för att bryta de mönster som idag finns.  

 

När det kommer till de pedagogiska måltiderna kan vi här bidra med kunskapen vi fått efter 

att vi genomfört observationer på hur måltiderna fungerar ute i verksamheten. I många fall 

blir måltiderna en stökig och stressad situation för både barn och pedagoger. Genom att 

kartlägga vad det är som bidrar till att måltiderna blir på detta sätt kan vi förändra och 

motverka att det fortgår. Många pedagoger tar till flickorna som en “lösning” och placerar 

dessa mellan de “stökiga pojkarna” för att på så sätt lugna ner barngruppen, vilket vi anser är 

helt fel. Istället behöver pedagogerna blanda barngruppen på ett sätt som gör att alla barn 

kommer fram och vågar ta plats vid matborden. Vi har upplevt att de flesta förskolor använder 

sig av bestämda platser vid måltiderna vilket vi anser är positivt. Med hjälp av att barnen har 

bestämda platser skapas en struktur i de pedagogiska måltiderna vilket vi upplever fungerar 

bra på de förskolorna vi genomfört vår studie på. Har barnen bestämda platser accepterar de 

vilka dem sitter bredvid och har de inte bestämda platser vill barnen oftast sitta bredvid en 

kompis, som det inte alltid fungerar med.  

 

Fortsatt forskning 

Att genomföra denna studie har varit mycket intressant och givande för oss. Om vi skulle 

forska vidare på detta ämne hade vi velat genomföra undersökningen under en längre 

tidsperiod och på fler förskolor. På detta sätt hade vi fått en större helhet och kunnat se hur det 

ser ut på fler förskolor i landet. När vi genomfört vår undersökning har vi endast haft några 

enstaka dagar på oss och då kan dagsformen spela stor roll på hur pedagogerna förhåller sig 

till barnen. Det hade också varit intressant att få in spontana samtal efter varje observation 

med pedagogerna för att direkt få höra deras tankar kring hur de bemöter barnen. Vi har pratat 

om att undersökningen kan genomföras under exempelvis samlingar också och inte endast 

under de pedagogiska måltiderna för att få en bredare bild av hur pedagogerna förhåller sig till 

barnen utifrån ett jämställdhetsperspektiv.   
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BILAGOR 

  
  

 Informationsbrev                                                 Datum 171113 

  

Till vårdnadshavare med barn på avdelning xxxxx 
Vi heter Caroline och Johanna och studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås, 

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 

  
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Vi har valt att fokusera på pedagogers förhållningssätt till jämställdhet utifrån 

ett genusperspektiv. Vi kommer därför att observera pedagogerna på avdelningen och deras 

förhållningssätt under en specifik situation i verksamheten.  

  
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna, vilka innebär att: 

•    Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. 

•    De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings 

syfte. 

•    Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 

namn på barn, pedagoger och förskola används så att allas identiteter skyddas. 

•    Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

  
För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er 

därför fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till xxxxxx på 

förskolan. 

  
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på mail: 

Xxxxxxxx 

Med vänliga hälsningar 

 Caroline Johansson och Johanna Karlsson 
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Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
  

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer 

som studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att 

deltagandet när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 

  

 JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
  

  

 

 

 

                                                      ___________________________________ 

                                                                                Barnets namn                            

 

 

   

        

_________________________________________________________________________ 

               Underskrift vårdnadshavare                             Namnförtydligande        

  

 

 

 _________________________________________________________________________ 

               Underskrift vårdnadshavare                             Namnförtydligande                  

  
  

  

 

 

Datum:________________  
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Intervjufrågor 
 

● Hur skulle du beskriva begreppet genus? 

● Upplever du att pedagoger bemöter barnen på olika sätt beroende på kön och i så fall hur? 

● Ett av målen i läroplanen är att vi ska motverka traditionella könsmönster. Hur anser du att ni 

arbetar för att motverka det?  

● Hur hade du velat arbeta med jämställdhet i förskolan? 
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