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 Abstrakt 
Den här studien handlar om pedagogers inverkan på barns 

identitetsskapande. Vi ville inför vår studie se på vilket vis pedagoger är med 

och formar barn till flickor och pojkar eller om de arbetar för att varje barn ska 

skapa sin egen identitet. Undersökningen bygger på en kvalitativ metod och vi 

har genom observationer av två förskolors matsituationer försökt få en inblick 

i hur pedagoger bemöter de yngsta barnen i förskolan. De medverkande 

barnen har varit i en ålder av 1-3år och vilket vi tror påverkade vårt resultat. 

Vårt insamlade material har vi tolkat och analyserat genom ett 

genusperspektiv. Resultatet av undersökningen visar på att åldern på barnen 

spelade stor roll för hur barnen blev behandlade av pedagogerna. Tydligt 

framgår också att pedagogers förhållningssätt tycks göra stora skillnader i 

bemötandet av barnen. Genus gjorde sig också synligt i vår studie då vi kunde 

skönja viss särskiljning pojkar, flickor och ålder emellan.  

 

Nyckelord: Identitetsskapande, bemötande, förskola, genus, könsroller, 

könsmönster, ålder, pojkar, flickor, pedagoger 
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Inledning  
Under de senaste decennierna har studier av könsmönster framstått som 

angelägna i samhället men också i utbildningssystemet. Detta menar Öhrn 

(2002) är en internationell fråga och att det finns delade meningar om 

anledningen till att dessa mönster förändras. Vårt intresse för detta område har 

under vår utbildningsperiod växt i takt med vår ökade kunskap.   

Enligt Eidevald (2009) finns det flera studier som visar att förskolans personal 

bemöter flickor och pojkar utifrån stereotypa föreställningar om kön och 

snarare förstärker än utmanar dessa. Detta har fångat vårt intresse i att studera 

pedagogers bemötande vidare, för att försöka se om detta av förhållningssätt 

utspelar sig i förskolans vardag med de yngre barnen.  

I dagens samhälle spelar förskolan en stor roll, år 2003 var andelen inskrivna 

barn i kommunal barnomsorg 82 % (Tallberg Broman, 2006). Förskolan är en 

plats där många individer, både barn och vuxna, med olika erfarenheter och 

bakgrunder ska dela vardagen tillsammans. Detta gör förskolan till en mycket 

viktig socialisationsaktör (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). 

Pedagoger, tillsammans med andra barn och vuxna, blir därför en viktig del i 

barns uppväxt och deras förhållningssätt mot barnen leder barnen mot deras 

framtida jag. Kvaliteten på och konsekvenserna för samspel mellan barn och 

vuxna i förskolan är enbart den vuxnes ansvar. Juul & Jensen (2009) hävdar att 

barn aldrig kan ta ansvar för relationer till de vuxna men att de däremot kan 

ha åsikter, förslag och önskemål om förändringar. För att relationen mellan 

barn och vuxna i förskolan ska bli så positiv som möjligt krävs det en socialt 

kompetent pedagog. I Läroplanen för förskolan1 (Skolverket, 2011) står det att 

de vuxna i förskolan ska hjälpa barnen att skapa tillit till sin egen förmåga, god 

självkänsla och självförtroende. På det viset blir pedagogerna ett verktyg i 

barnens identitetsskapande då de kan hjälpa barnen att besvara frågan: Vem är 

jag? (Juul & Jensen, 2009). Förskolan formar barn i en viss riktning genom 

aktiviteter, tal och föremål (Saar & Löfdahl, 2014). Eidevald hävdar dock att 

denna typ av ”hjälp” lätt förstärker snarare än motverkar de traditionella 

könsrollerna. Detta genom att oreflekterat ”förstärka könsordningen utifrån 

stereotypiska föreställningar” (Eidevald, 2009, s.8). Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2011) ska verka som en ledstjärna för varje pedagog i förskolan. I 

detta styrdokument står det att arbetslaget i förskolan ska arbeta för att barn 

oavsett kön ska få lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. 

Vidare lyfts det också upp att alla verksamma i förskolan ska sträva efter att 

alla barn utvecklar sin egen identitet och känner en trygghet i den. Som vi 

nämnde ovan så ska pedagoger i förskolan aktivt motverka traditionella 

könsmönster. Eidevald (2009) skriver att han med flera forskare saknar ett 

                                                           
1
 Vidare i texten benämns detta dokument som Lpfö 



  

 

5 | S i d a  

 

konkret ”how-to” i läroplanen. Han nämner detta som ett problem då han 

menar att läroplanens formulering framställer barnen som passiva objekt 

istället för deltagande och kompetenta aktörer.  

Det är inte bara läroplanen för förskolan som räknas som ett styrdokument, 

FN:s Barnkonventionen (bl a Lärarens handbok, 2011) glöms ofta bort men 

räknas också som ett styrdokument. En artikel i Barnkonventionen handlar om 

att barnens utbildning ska syfta till att förbereda dem för ett liv i en anda av 

förståelse, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla olika 

folkslag. Ungefär samma sak ligger som ett lärandemål i läroplanen: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för 

att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund 

och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.” 

(Skolverket, 2011, s.8 ) 

Barnen i förskolan är ständigt omgivna av varandra, vare sig de vill eller inte. 

Det är i denna arena som barnen skapar sin identitet och då i samspelet med 

andra barn och vuxna. Identitet kan handla om kvinnligt och manligt. 

Könsidentiteten kan, enligt Elvin-Nowak & Thomsson (2003), betraktas som 

något som vi människor föds med och som var och en sedan utvecklar till en 

del av sin person. Men de skriver vidare att människan inte föds till kvinna 

eller man, det är något som konstrueras senare. Bland annat med hjälp av det 

stora könspådraget; då barnen kläds, tilltalas, får namn och leksaker utefter 

vad de vuxna tänker passar individen, men som i själva verket är det som 

skapar flickor och pojkar (a.a.; Eidevald, 2009).  

Vårt intresse för det här området har uppkommit genom våra 

verksamhetsförlagda studieperioder. Vi har därför valt att undersöka 

pedagogers bemötande mot barnen och studera det närmare genom 

videoobservationer av verksamheter, detta är vårt studieobjekt. I läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2011) står det att varje pedagog ska verka för att 

bemötandet mot flickor och pojkar ska vara jämlikt. I samma publikation står 

också att förskolan är en plats där traditionella könsmönster och könsroller ska 

motverkas. Tallberg Broman (2006) menar att den kompletta människan är den 

som fått utvecklats till sin fulla kapacitet och inte styrts in i könsfack. Vi är 

därför intresserade av att studera på vilket sätt förskolebarn kan ledas till att 

utvecklas till pojkar och flickor eller till kompletta människor. 
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 Bakgrund 
I denna del av studien kommer vi att presentera vad vi hittat i tidigare 

forskning som rör vårt studieobjekt. Vi kommer att utgå från vår studies syfte 

vilket är att undersöka om pedagoger i förskolan gör någon skillnad på flickor 

och pojkar utifrån deras kön och ålder. Barns identitetsskapande och hur 

könsidentiteten formas är något som också kommer att behandlas i denna del. 

Vidare bearbetar vi matsituationen ut ett genusperspektiv och hur pedagoger 

kan påverka barnen i denna dagliga rutinsituation.  

Identitetsskapande hos barn 
För att bli accepterade och förstådda individer i det samhälle som barnen lever 

i krävs det att barnen lär sig behärska och tänka med hjälp av det språk som 

redan är etablerat (Davies, 2003). Identiteten kan, enligt Connell (1996), skapas 

genom omgivningens tolkningar av personens kroppsliga handlingar. Om 

barn lär sig de sociala koderna och att de är individer som står i en särskild 

relation till andra så utvecklas självkänslan och identitetsutvecklingen blir 

stärkt av detta (Davies, 2003). I parallell till detta skriver Brodin och Hylander 

(1998) att Sterns teori istället lyder att barn har ett begynnande själv redan vid 

födseln, detta mycket tidigare än barnet har lärt sig att reflektera över sig själv 

och innan det har ett språk. 

Som vi nämnde i inledningen så menar forskare att pedagoger är med och 

skapar barns identiteter. Foucault (1991) menar dock att det inte bara är 

människor som påverkar valet av identitet, det är samhället i stort som styr oss 

mot våra könsroller. Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson (2009) lyfter i 

sin studie fram hur genus konstrueras av både barn och personal i förskolans 

verksamhet, och att det främst är barnen själva som är nyskapande och 

utmanande till detta. Något som också Karlsson & Simonsson (2008) nämner. 

Vidare menar Foucault (1991) att media och konsumtionssamhället har stort 

inflytande och påverkar vad vi bör köpa, göra och tycka för att bli tillfreds. 

Han skriver att de som inte följer den här diskursen hamnar utanför samhällets 

system för vad som anses vara normalt eller onormalt, vilket är föränderligt. 

Med detta menar Foucault att det inte finns något äkta jag eftersom 

diskurserna bestämmer hur vi ska tänka och vad vi bör veta. Förskolan är en 

av alla platser där barnen formas av alla dessa diskurser. Det blir därför en 

viktig roll för pedagogerna att vara de som lockar barnen till att leka och 

samspela på lika villkor oavsett kön, ålder och ursprung.  

Hur könsidentitet formas 
Gemzöe (2002) behandlar en teori om att det i alla kulturer är kvinnorna som 

är de som har det egentliga ansvaret för omvårdnaden och uppfostran av de 

små barnen och för den kommande socialiseringen av flickorna. Genom att ha 

en kvinna som första vårdare skapas konsekvenser för de båda könen, då 
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flickan utvecklar sin könsidentitet till en likkönad vårdare. Modern blir den 

förebild som flickan har i sitt identitetsskapande. Pojken däremot måste bryta 

sig loss från modern för att kunna försöka identifiera sig med den frånvarande 

fadern då det är med hjälp av en samkönad förebild som könsidentiteten 

utvecklas. Pojkars könsidentitet kan bli mer osäker än flickornas – det 

maskulina måste ständigt försvaras. Då pojkarna tidigt måste bryta sig fri från 

modern för att skapa en könsidentitet blir alla relationer och beroenden av 

andra människor ett hot mot manligheten.   

Svaleryd (2002) skriver att pojkar oftast förknippas med blåmärken, brottning, 

bilar och hög ljudnivå, medan flickor i sin tur associeras till målarböcker, rosa 

rosetter, dockor och pyssel. Författaren menar att det lätt blir så att man tänker 

och talar om könen i termer av stereotyper. Om detta skriver också Eidevald 

(2009) som menar att det i tidigare forskning finns traditionella föreställningar 

om vad som anses som kvinnligt och manligt samt att det påverkar hur man 

tolkar och bemöter barn. Författaren menar att föräldrar redan vid födseln 

agerar och bemöter pojkar och flickor olika. Exempel på detta och som 

Eidevald (a.a.) skriver fram är att föräldrar till pojkar pratar till dem som att de 

är en liten fajter, vild och aktiv medan föräldrar till nyfödda flickor pratar till 

dem genom att säga lilla gumman, lilla hjärtat och älskling osv. Redan vid 

födseln beskrivs alltså barnen med olika ord (a.a.). 

Forskning visar att pojkar och flickor möter olika villkor i förskolans vardag, 

beroende på kön (Dolk, 2013). Eidevald (2009) beskriver i sin tur hur barnen 

ofta har liknande positioner i förskolan men att personalen bemöter pojkar och 

flickor väldigt olika. Han menar att detta beror på de vuxnas föreställningar 

om vad flickor respektive pojkar klarar av. Svaleryd (2002) menar att det är 

pedagogens ansvar att se till att varje barn utvecklas till sin unika personlighet 

och att inte bromsa barnen och dela in dem i stereotypiska genusstrukturer, 

något som Tallberg Broman (2006) bekräftar när hon skriver att 

verksamheterna ska vidga barnens alla erfarenheter också vad gäller 

könsroller. Svaleryd (2002) skriver vidare att det är pedagogerna som har 

kraften att bryta det ojämlika systemet bara de väljer att uppmärksamma de 

dominerande föreställningarnas kraft. Odenbring (2010) stärker Svaleryds teori 

när hon skriver att det skapas förutsättningar för att förändra skillnader mellan 

könen då människor interagerar, men denna interaktion kan också innebära att 

gränser upprätthålls. Eidevald (2009) har i sin forskning uppmärksammat hur 

pedagogerna ofta misslyckas med att bryta dessa gränser då de ställer många 

frågor till barnen och berättar saker för dem under hela måltiderna men att det 

var flickorna som fick fler frågor som krävde utförligare svar än pojkarna. 

Pojkarna fick i sin tur fler frågor som kunde besvaras med endast ett ord, så 

kallade stängda frågor. Olofsson (2007) hävdar också detta genom att säga att 

pojkar får fler frågor, mer ögonkontakt och utförligare svar på sina frågor. Vad 

hon däremot tillägger är att de också får fler tillsägelser än flickorna. Pojkar får 

ett mer aktivt bemötande och blir behandlade mer individuellt än flickor, 

enligt Odelfors (1998). Olofsson (2007) skriver vidare om hur pedagoger har en 
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tendens att sätta pojkarna i det första rummet under mer strukturerade och 

vuxenstyrda aktiviteter. Flickorna blir vinnare först vid den fria leken, då de 

oftare ägnar sig åt lugnare aktiviteter och aktiviteter av det slag som premieras 

av pedagogerna, menar Olofsson. 

Självkänsla och starka individer 
En god självkänsla och ett starkt självförtroende ökar möjligheten till det 

kreativa och lustfyllda lärandet menar Svaleryd (2002). Svaleryd skriver vidare 

att barn med starkt självförtroende har större möjlighet till att känna empati, 

tolerans och att vara generösa, något som finns som riktlinjer i Lpfö 

(Skolverket, 2011). Öhman (2011) stärker Svaleryds argument för det kreativa 

och lustfyllda lärandets inverkan på självkänslan. Öhman skriver också att 

leken är viktig i hela barnets uppväxt och att det är de vuxna som ska se till att 

ta till vara på den. Hon menar att leken är den främsta arenan för barn att få 

uttrycka sig själv och att de genom den etablerar en god självkänsla. Att som 

förskollärare utveckla självsäkra och starka individer är något som Lpfö 

(Skolverket, 2011) lyfter som ett viktigt uppdrag. Den amerikanske 

psykoanalytikern Stern menar att en vuxens bemötande mot barnen har en 

avgörande roll i hur de utvecklar en stark självbild (Brodin & Hylander, 1998).  

Genom att lyssna, respektera och ta barnet på allvar menar Juul och Jensen 

(2009) att vi kan stärka barns självkänsla, vilket är ett viktigt arbete för att 

barnen ska känna att de är värdefulla och betydelsefulla individer. Författarna 

lyfter vidare att barn som ser sig själva som betydelsefulla och viktiga 

människor blir starka och trygga individer. Brummelman (2014) bekräftar Juul 

och Jensens teorier genom att i sin artikel skriva att barn inte blir stärkta över 

att höra att de gör bra saker utan snarare att de är betydelsefulla för dig.  

Matsituationen i relation till genus 
Mat är viktigt hela livet och för de flesta är mat sammankopplat med njutning. 

Att äta mat tillsammans med människor man tycker om hör till livets 

höjdpunkter menar Brodin och Hylander (1998). Måltiden är historiskt sett 

kopplad till kvinnliga sysslor och flickor har i många århundraden blivit 

inbjudna till att vara en hjälpande hand i köket, medan pojkarna har fått hjälpa 

männen i deras sysslor. Rithander (1991) menar att denna historia gör att 

flickor förväntas kunna hantera matsituationen mer självständigt än pojkarna 

och att pojkarna är de som behöver mer stöd under måltiden och dess 

förberedelser.  

Matsituationen i förskolan 
Brodin och Hylander (1998) att det inte är ovanligt för många barn i 1-

5årsåldern att äta tre mål mat om dagen på förskolan, måltiden är med andra 

ord en rutinsituation. Dessa rutinsituationer handlar inte bara om utfodring, 

utan barnen förväntas lära sig en hel rad med kunskaper under dessa tillfällen. 

Måltider i förskolan beskriver Lindahl (1998) som ett bra tillfälle för barnet att 

möta ”hela sin kulturs komplexitet i det sociala livet” (a.a., s.48). Vidare skriver 
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hon att det även är ett tillfälle då det ges möjlighet till längre samtal i mötet 

mellan barn och vuxna. Pramling (1993) hävdar även hon att måltiderna inte 

enbart handlar om utfodring, utan snarare handlar det om ett tillfälle för 

barnen att träna sin självständighet. Hon menar att barnen behöver få 

misslyckas ibland, t ex med att hälla upp dricka i glaset. Enligt Pramling (a.a.) 

är att få göra fel är en del i utvecklingen till att bli självständig och känna 

ansvar. Eidevald (2009) menar att matsituationer aldrig kan bli riktigt 

jämbördiga mellan barn och vuxna då han anser att det är de vuxna som avgör 

hur måltiderna ska organiseras. Lindahl (1998) nämner också detta och hon 

skriver vidare att det är de vuxna som bestämmer hur barnet ska bete sig i 

matsituationen. Exempelvis hur barnen ska sitta och vad det ska pratas om. 

Pedagogen bestämmer också vem som ska få gå från bordet och när. Vuxna 

har med sig tankar och erfarenheter om hur de vill att en måltid ska gå till. Det 

är dessa föreställningar som avgör och styr hur pedagogerna bemöter barnen 

(Eidevald, 2009; Lindahl 1998; Pramling, 1993). 
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 Syfte 
Syftet med den här studien är att genom videoinspelningar studera och 

beskriva pedagogers bemötande mot de yngre barnen i förskolan. Vi vill 

undersöka på vilket vis pedagoger i förskolan gör någon skillnad på barn 

utifrån deras kön och ålder. Syftet är också att studera hur pedagoger skapar 

möjligheter till utveckling av god självkänsla hos barnen och tillit till deras 

egna förmåga. Detta har mynnat ut i följande frågeställningar: 

 Hur talar pedagoger till olika barn? 

 Finns det skillnader i pedagogers bemötande av 

olika barn? 

 Skapar pedagoger möjligheter till utveckling av god 

självkänsla och tillit till sin egen förmåga? 
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 Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ observationsstudie, anledningen till detta 

metodval tar vi, till att börja med, Bryman (2011) till hjälp att motivera. 

Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskning som en metod för insamling av 

ord, snarare än siffror. En kvalitativ studie innebär, enligt Ahrne och Svensson 

(2011), att använda metoder för att samla in data genom att ta del av andras 

upplevelser och känslor. Løkken & Søbstad (1995) säger att kvalitativa 

observationer har en stark betoning på samspelet mellan människor. Då vi har 

observerat förskolepersonalens bemötande mot barnen för att får svar på våra 

frågeställningar ansåg vi att observationer var en bra metod för denna studie. 

Løkken & Søbstad (1995) skriver att observationer handlar om att iaktta och 

lägga märke till något, men även att hålla utkik efter något specifikt. Vi har 

genomfört fyra observationer fördelat på två förskolor när barnen satt ner för 

att äta lunch tillsammans med sina pedagoger, vilde den här rutinsituationen 

för att vi anser att måltiderna på förskolan är snarlika varandra oavsett vilken 

förskola vi observerar. För att få en första kontakt med förskolorna skickade vi 

ut ett mail som förklarade vilka vi var, samt anledningen till att vi hörde av 

oss. 

Løkken & Søbstad (1995) menar vidare att den verklighet vi lever i är så full av 

intryck att vi måste avgränsa oss i vad vi observerar. Därför var det viktigt för 

oss att vi riktade fokus mot det vi ville ha mer kunskap om, vilket i vårat fall 

innebar att se hur pedagoger i förskolan bemöter barn i matsituationer. Här 

gällde det alltså att bortse ifrån allt annat som hände under matsituationerna 

för att det inte skulle bli en felaktig bild av vad det var vi såg. Genom att vi 

observerade matsituationerna, som ser snarlika ut på de flesta förskolor, 

hoppades vi kunna se ett mönster i pedagogernas bemötande av barnen. Vi 

hoppades kunna analysera vårt empiriska material på ett enklare sätt genom 

att våra observationer gjordes under liknande situationer på båda förskolorna. 

I allt arbete med barn och forskning pratas det om perspektiv. Det handlar om 

att medvetet ta ställning till vad vi kan upptäcka och förstå om barn, vad vi vill 

åstadkomma med barn och vad vi menar att de har möjlighet att förstå och lära 

(Johansson, 2008). Genusperspektivet, som är det perspektiv som vi valt att 

göra studie utifrån har vi valt efter att vi läst hur Dolk (2013) beskriver att de 

fenomen som vi vill studera är relationella fenomen såsom kön, ålder, samspel, 

makt och normer. Dessa fenomen uppstår alltid i relation till något eller någon 

annan. Tanke, handling och språk anses vara centrala begrepp i den 

mellanmänskliga linsen (Rogoff, 2003), vi har valt att inspireras av detta sätt att 

se på när vi genomfört våra observationer.  
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Öppen, icke-deltagande observation och videoinspelning 
Observationer är en teknik för datainsamling som har använts i århundraden 

och ses därför som ett pålitligt sätt att samla in information om grupper. 

Hammar Chiriac & Einarsson (2013) beskriver observationer som direkta och 

uppbyggda på vad som faktiskt händer. De menar att observationer är en 

avspegling av vad som händer och inte vad som sägs hända. De som 

observeras delger information genom sitt handlande i motsats till informanter 

vid en intervju som snarare delger information genom sina tankar och 

erfarenheter.   

Lalander (2011) menar att observationer är av stor betydelse för etnografin. 

Han beskriver också att deltagande observationsstudier är när man 

kontinuerligt för anteckningar om vad som sker och vad man upplever på 

fältet. Då vi inte enbart antecknade våra upplevelser av observationen, utan lät 

en videokamera utföra det jobbet så kom våra observationer snarare att kallas 

för icke-deltagande (Bryman, 2011). Om en videoinspelning görs så kan 

observatören enbart koncentrera sig på att notera sina egna reflektioner och 

behöver alltså inte anteckna allt som händer. Det negativa med att använda sig 

av videokamera kan vara att transkriberingen blir mycket tidskrävande 

(Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Att ta videokameran till hjälp vid 

observationer ger observatören goda möjligheter att se tillbaka och minnas 

specifika tillfällens händelser för att sedan studera dem mer ingående 

(Lindahl, 1998). 

Urval 
När det kom till att välja plats för vår studie så ställde vi oss samma fråga som 

Ahrne & Svensson (2011): ”var kan det jag letar efter finnas?”. Utifrån denna 

frågeställning gjorde vi ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) som i vårt fall 

innebar att vi valde två småbarnsavdelningar där vi kände pedagoger sedan 

tidigare. Detta för att pedagogerna skulle känna sig bekväma med vår närvaro, 

något som både Bryman (2011) och Lalander (2011) belyser. Lalander (a.a.) 

talar om att få tillträde till fältet, något som kan vara en fördel vid observationer. 

Om pedagogerna känner tilltro till oss så tror vi att situationerna kommer bli 

så lik vardagen som möjligt. 

Förskolorna 
Den första förskolan vi observerade på är belägen i en förort till en stad i 

Norrland. Förskolan är en tillfällig avdelning till större enheter då det råder 

platsbrist på de befintliga avdelningarna. Barnen på förskolan är 1-3år gamla 

och de flesta är utan egentligt tal. Här arbetar 5 pedagoger, två förskollärare 

och resterande barnskötare, alla kvinnor.  Under de två observerade 

mattillfällena, som vardera var cirka 45-55min långa, närvarade båda gångerna 

en förskollärare och en barnskötare. Första dagen deltog tre flickor och två 

pojkar medan det andra dagen deltog två pojkar och två flickor. Det var 

samma pedagoger som observerades vid båda tillfällena.  
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Den andra förskolan är belägen på landsbygden i södra Norrland. 

Avdelningen som var i vårt fokus här är också den en småbarnsavdelning, 

dock är det större spridning i åldrar, 1-3år. De flesta av dessa barn har ett 

utvecklat tal. Här arbetar 3,5 pedagoger, varav en är förskollärare resterande är 

barnskötare eller outbildad personal, alla kvinnor. Vid första 

observationstillfället på den här avdelningen närvarade tre pojkar och en flicka 

tillsammans med en förskollärare och en personal utan formell behörighet. Vid 

andra tillfället deltog samma personal även denna gång med tre pojkar och en 

flicka.  

Etiska övervägande 
Inför en observationsstudie är det viktigt att få samtycke och godkännande av 

de berörda parterna. I vårt fall var dessa både barn, vårdnadshavare och 

pedagoger. Vi hade flera etiska principer att ta hänsyn till. Först och kanske 

främst hade vi samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna har rätt att 

bestämma över deras medverkande i studien. Deltagarna hade således full rätt 

att närsomhelst avbryta samarbetet. Vi tog också informationskravet i beaktning 

då deltagarna i studien kom att informeras om studiens syfte, vad deras 

deltagande skulle innebära och att de, precis som vi nämnde ovan, när som 

helst skulle kunna avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet var också 

aktuellt för de deltagande i den här studien då vi behövde informera dem om 

att deras personuppgifter skulle vara skyddade under processen och att dessa 

uppgifter inte kommer att nå allmänheten. Det framgick även till våra 

deltagare att all data som samlas in enbart skulle användas av oss i studiesyfte, 

detta är en del av nyttjandekravet (Bryman, 2011; Stukát, 2005). 

Vi började med att informera pedagogerna genom ett missiv där vi förklarade 

syftet samt de etiska övervägandena, detta för att få ett godkännande. Därefter 

lämnade vi ut ett brev på barnens hyllor till vårdnadshavarna där de ombads 

lämna sitt godkännande för sitt barns medverkande i studien.  

Genomförande 
Vi började med att kontakta förskolorna vi ville utföra våra observationer på. 

Detta gjorde vi genom muntlig kontakt med pedagogerna. Vi informerade 

dem om de etiska principerna och talade om vad det var vi ville göra. Vi hade 

dessutom ett missiv (se bilaga 1) utskrivet som vi överlämnade. När vi kommit 

överens med pedagogerna om att gå vidare så skrev vi ett brev (se bilaga 2) till 

föräldrarna där vi presenterade oss och vårt syfte med studien. Dessa brev 

lämnade vi sedan till pedagogerna som i sin tur såg till att alla föräldrar fick 

informationen. Pedagogerna skötte även insamlingen av föräldraunderskrifter. 

När slutdatumet för insamlingen var över kontaktade vi dem för att se hur 

många underskrifter som kommit in och därefter så bokade vi in vilka dagar vi 

skulle komma. 

När det sedan var dags för observationerna ställde vi upp en filmkamera på 

stativ så att de pedagoger som skulle observeras syntes väl i bild. Vi satte oss 
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sedan bredvid för att kunna anteckna vad vi såg. Vi hade innan 

observationstillfällena bestämt att en av oss skulle fokusera på flickorna och 

den andra på pojkarna. Detta för att kunna analysera materialet ur ett 

genusperspektiv. Rithander (1991) använder sig av detta perspektiv och hon 

menar att vi inte kan förstå flickors situation och villkor utan att även titta på 

pojkarnas. En fullständig bild får vi inte förrän vi tittat på barnen ur båda 

könens perspektiv. Att välja perspektiv gör, enligt Saar & Löfdahl (2014), att vi 

väljer bort saker som vi har kunnat se för att istället fokusera på det vi är ute 

efter. Vi filmade hela matsituationen, från framdukning av mat till torkandet 

av bord vid avslutad måltid.  

Analys och tolkning 
Eidevald (2013) poängterar att mycket av det som människan gör, görs mer 

eller mindre omedvetet. Genom att spela in våra observationer menar 

författaren att vi får andra förståelser av vad som hänt, saker som skett 

omedvetet och vi kan se tillbaka på dessa och analysera utifrån andra 

parametrar än vi tänkt från början. Tolkningen av vårt material började redan 

under observationerna, eftersom vi efter varje observation diskuterade vad vi 

sett och jämförde funderingar. När alla observationer var genomföra påbörjade 

vi det stora arbetet med att analysera och transkribera det material som vi fann 

relevant för vår analys. Vi tittade noggrant på alla filmer ur ett 

genusperspektiv flera gånger och skrev ordagrant ner de, för vår studie, 

relevanta sekvenserna. Vi såg nya saker för varje gång filmerna spelades upp. 

När detta var genomfört kategoriserade vi transkriberingarna utifrån vårt 

syftes frågeställningar. Rennstam & Wästerfors (2011) menar att material måste 

reduceras och sorteras för att bli överskådligt och greppbart. Att sortera 

innebär enligt dessa författare att uppmärksamma en sak i taget och att vi som 

analytiker skapar ordning i all information. Med detta i åtanke sorterade vi 

våra anteckningar samt det transkriberade materialet för att få en överblick. 

Genom att reducera, sålla och beskära sitt material utan att för den skull 

undangömma nyanser och komplexitet har forskaren, enligt Rennstam och 

Wästerfors (a.a.), lagt en god grund för att senare kunna berätta något 

väsentligt. Författarnas poäng blir alltså att sållningen och beskärningen 

innebär nödvändiga val av vad som kommer att berättas, vilket i sin tur 

kopplas till studiens teori och tidigare forskning. När den här sorteringen var 

gjord så argumenterade vi och ställde våra tolkningar mot vår 

litteraturbakgrund. Argumentering i det här fallet innebär att skapa tolkningar 

av sin empiri som ger relativt goda chanser till att formulera ett självständigt 

bidrag, i vårt fall den här studien (Rennstam & Wästerfors, 2011). Tack vare 

alla dessa moment kunde komma fram till det resultat vi kommer att 

presentera senare i denna studie.  

Metoddiskussion 
Syftet var anledning till att vi valde att genomföra den här studien med hjälp 

av observationer. Hammar-Chiriac och Einarsson (2013) menar att 
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observationer återspeglar en del av vad som verkligen händer, vilket för oss 

var en fördel. 

Denna studie har vi genomfört under en vårtermin, vilket vi tror kan ha 

påverkat vårt resultat. Vi menar att om tiden för denna studie hade varit 

längre, vilket Roos (2004) anser vara mer rimligt för denna typ av metod, så 

hade fler förskolor kunnat delta och vi har kunnat se fler effekter. På så vis 

hade det blivit en större spridning på pedagoger och vi hade fått en bredare 

bild av hur det kan se ut i pedagogers bemötande av de yngsta barnen i 

förskolan. En annan del som kan ha påverkat vårt resultat är de underskrifter 

som vi samlade in. Vi fick inte in så många som vi hade hoppats på, därför 

blev grupperna som vi observerade något mindre än vad vi hade tänkt. Vi 

anser även att det hade kunnat se annorlunda ut om pedagogerna hade haft 

fler barn vid borden och att vi då kanske hade fått se ett annat bemötande. 

När det gäller vårt deltagande under observationerna valde vi att vara två för 

att få se så mycket som möjligt. Vi uppmärksammade att barnen till viss del 

stördes av oss, så även pedagogerna, då vi lade märke till att de tyckte det var 

obehagligt att ha en kamera i ansiktet. Eidevald (2013) skriver om detta och 

menar att det är viktigt att vara medveten om att en sekvens hade kunnat se 

helt annorlunda ut om det inte funnits en kamera närvarande, eftersom 

kameran producerar handlingar som inte hade blivit till utan den. 

Pedagogerna påpekade även detta för oss efteråt, något som fick oss att 

fundera över om det vi såg under observationerna hade sett annorlunda ut om 

vi inte hade varit närvarande. Men om vi inte hade varit närvarande under 

måltiden hade vi gått miste om det som inte fångades av kameran, vilket 

säkerligen hade lett till att vi missat en hel del i materialet. Anledningen till att 

vi valde att delta båda två och inte genomföra några observationer ensamma 

var även här för att inte gå miste om något. Vi tänkte från början att vi skulle 

genomföra tre observationer var, detta för att ”spara in tid” tänkte vi. Men vi 

bestämde rätt omgående att lägga ner detta då vi kom fram till att det är svårt 

att sätta sig in i varandras situationer vid transkriberingarna. 
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 Resultat  
I kommande avsnitt kommer vi utifrån våra tolkningar och analyser att 

redogöra delar av vårt empiriska material. Detta har vi gjort genom att dela in 

kapitlet i olika underrubriker som är kopplade till vårt syfte. Dessa 

underrubriker kommer att vara kopplade våra frågeställningar. 

Vi kommer i varje underrubrik citera sekvenser för att du som läsare ska få en 

så tydlig bild som möjligt av det vi sett under våra observationer. Vi vill dock 

poängtera att det som redovisas här endast är en liten del av det totala 

insamlade materialet. Detta arbetssätt beskriver Rennstam och Wästerfors 

(2011) som grundläggande för att skapa samhällsvetenskapliga analyser. De 

menar att sortering, reducering och argumentering gör problemställningen 

hanterbar.   

Pedagoger i samtal med barn 
Vår analys visar att de två förskolorna talar till och med barnen på olika vis. 

Pedagogerna på den ena förskolan fokuserade på att tala med en mjuk 

samtalston till barnen, de visar också att de lägger stor vikt vid omvårdnad av 

de yngre barnen. Den andra förskolans pedagoger också omvårdande men inte 

i lika stort samspel med barnen. Pedagogerna här var väldigt mån om att 

barnen skulle få i sig mat och bli mätta, de samtalade inte nämnvärt med 

barnen under måltiderna utan samtalen skedde mellan pedagogerna, över 

bordsgränserna.  

”– Vi kanske skulle ha haft Johan här inne ändå? 

– Ja, då hade det blivit lite mer samtal. 

– Mm…”  

I exemplet ovan kan vi se hur den här typen av samtal kunde se ut. Vi tolkar 

det här som att pedagogerna menar att det bara är Johan som det går att föra 

ett samtal med. Nu var det visserligen så att det i princip bara var han som 

hade ett fullt talspråk. När vi säger att en av förskolorna har en mjuk 

samtalston till barnen menar vi att de, som i kommande exempel, talar till 

barnen på ett jämlikt och tillåtande sätt. 

En pojke försöker förgäves få ut ketchup ur en flaska som nästan 

är tom. En pedagog nämner och ger förslag på hur man kan göra 

när en ketchupflaska bara pruttar: 

” – Får jag visa hur jag skulle ha gjort om det hade varit jag som 

försökte få ut ketchup? 

 – Mm…” 

Pojken ger flaskan till pedagogen som stänger locket och skakar 

flaskan. 

” – Så här kan man göra, då åker all ketchup ner mot öppningen. 



  

 

17 | S i d a  

 

Men du gör som du vill…” 

Pojken tar emot flaskan igen, men fortsätter på det vis han gjorde.  

Att vara tillåtande eller att vara den som bestämmer 
Det vi såg under våra observationer var att den ena förskolan hade en mer 

tillåtande atmosfär vad det gäller att låta barnen prova sina egna metoder 

medan den andra förskolans pedagoger oftast verkade vilja effektivisera 

genom att göra åt barnen så som att hälla upp mjölk och lägga upp mat.  

Vidare i detta ämne så upplevde vi att en av förskolorna ofta diskuterade hur 

barnen ätit, de uttryckte sig som att barnen ätit bra om de ätit mycket och 

dåligt om de inte fått i sig så mycket mat. Pedagogerna pratade med varandra 

mellan borden om hur mycket eller lite mat barnen hade ätit. De jämförde 

tidigare dagars matintag med dagens och hur de förmedlat detta till 

föräldrarna. Ett exempel på detta var en flicka som inte ville äta mer mat, en 

pedagog är då snabb att kommentera detta genom att dra en parallell till 

gårdagens lunch. Pedagogen säger att hon berättade för pappa att flickan ätit 

jättebra. Vi tolkar det som att pedagogen vill få flickan att äta mer så att pappa 

kan få samma information som igår. Ett annat exempel är en flicka som inte 

har ätit nästan någonting från sin tallrik. Pedagogen påpekar detta genom att 

utbrista ” – Du har ju inte ätit någonting!”. Flickan tittar ner i sin tallrik.  

Ur ett genusperspektiv kan dessa exempel tolkas som att pojken som vill ha 

mer ketchup får utrymme att prova sig fram och lära sig att lösa situationer 

själv. Flickan som blir tillsagd att äta upp sin mat blir däremot påmind om att 

det är viktigt att vara duktig. 

Vid ett tillfälle så bad ett barn om en smörgås, det syntes att pedagogen tittade 

på tallriken men sa ingenting om den nästintill orörda soppan utan frågade om 

barnet var mätt på soppa istället. Flickan sa att hon var det och att hon ville ha 

en smörgås. Pedagogen frågade vilken sort hon ville ha och om hon ville bre 

själv eller få hjälp. Flickan bredde smörgåsen själv till en början men tog hjälp 

efter en stund. Här fanns inga regler om smörgåsar eller oäten mat. Samma 

flicka åt senare ett par apelsinklyftor, något som även det var tillåtet. Vi tolkar 

det här exemplet som att pedagogen litade på barnet och lät flickan bestämma 

själv över sin situation. Hur barnen ätit och vad de fått i sig kunde diskuteras 

först när barnen var lagda att sova eller åtminstone inte var i närheten för att 

höra. 

Att få till ett samtal 
Vid ett annat observationstillfälle noterade vi att pedagogerna diskuterade hur 

barnen ätit, hur de pratade och betedde sig under matsituationerna. Det vi lade 

märke till var att den här typen av samtal pågick mellan pedagogerna och inte 

i samspel med barnen. Pedagogerna satt dessutom vid två olika bord så 

samtalen skedde över barnens huvuden. I följande exempel ser vi hur den här 

typen av samtal kunde låta; 



  

 

18 | S i d a  

 

” – Det vart lite konstigt för barnen, det här. 

– Sara brukar ju kunna prata på. 

– Titta, vad är det här för någonting? 

– Majs 

– Majs, ja… Å det här då?” 

Här konstaterades det att det var väldigt tyst bland barnen just den här dagen. 

Vi tolkade det som att pedagogen menade att det var för att vi var där och 

filmade och att två, för barnen okända människor satt och tittade på när de åt. 

När den ena pedagogen nämnde att Sara annars brukar kunna prata på vid 

maten så gjorde den andra pedagogen ett trevande försök att få barnet i fråga 

att prata genom att fråga vad olika saker heter. Barnet svarade på den första 

frågan men ignorerade de kommande. Inte heller någon av de andra vid 

bordet svarade på pedagogens fråga. Det blev tyst igen. Det här var lunchens 

enda egentliga försök till ett pedagogiskt samtal med barnen.  

Pedagogerna på en av förskolorna ställde hela tiden frågor till barnen som 

krävde att de tänkte efter och svarade med mer än ett ord men pedagogerna 

agerade också som medlare i diskussionerna som uppstod mellan barnen. Här 

är en sekvens ur en av våra observationer, de diskuterar vad de ska göra efter 

maten, två av barnen vill leka kurragömma men är lite oense om hur det ska 

gå till:  

”– Man kan räkna själv och man kan vara två som räknar, det 

beror på hur man bestämmer. 

– Jag vill att en ska räkna 

– Ja, du vill att en ska 

– Jag vill att vi ska räkna två. 

– Man kan ju också göra som du säger 

– Nä, Emil och jag kan ju inte räkna samtidigt. 

– Jo, det kan jag om jag vill!” (pedagogen smeker pojken över 

ryggen som för att lugna och visa sin förståelse för hans 

upprördhet) 

”– Nä! 

– Anton du bestämmer inte över mig! 

– Jo! 

– Nä! 

– Jag kan bestämma ändå! 

– Nä! Du bestämmer inte över mig!! 

– Man kan göra på olika sätt, det pratade vi ju om nyss. 

– Antingen kan man vara två som räknar eller så kan man ensam 

å räkna. Ibland kan man också vara tre som räknar (visar tre 

fingrar). Och så kan man leta en som har gömt sig, kanske. 

– Det vill inte jag! 

– Kanske jag, Johanna, Emil, Ville och Julia… Kanske vi räknar 

och du gömmer dig. 

– Nej! 

– Men då letar vi dig allihop. 

– Nej, om du gömmer dig och du och du och du gömmer dig så 
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letar jag 

– Okej, du tycker så. Man kan ju tycka olika och göra på olika sätt 

och det är helt okej, Malte!” 

Vi tolkar den här situationen som att pedagogen försökte få barnen att förstå 

varandras perspektiv. När hon insåg att det inte gick att lösa konflikten på ett 

smidigt sätt så gick hon över till att förklara att det är okej att tycka olika. Vi 

uppmärksammade flera gånger att den här pedagogen hela tiden ville vara en 

stöttepelare i barnens diskussioner och ville leda dem framåt för att de skulle 

kunna förstå varandra.  

Att bemöta alla barn jämlikt 
Vi märker skillnad på hur pedagoger talar till pojkar och flickor men den stora 

skillnaden kanske ligger i bemötandet av äldre respektive yngre barn.  

På den ena förskolan var det främst 1-åringar under våra observationer. Dock 

fanns det en blivande 3-åring med under ett observationstillfälle. Denne 3-

åring var den som fick uppmärksamheten den gången. Om detta var en 

tillfällighet vet vi så klart inte, men han var den enda som pedagogerna talade 

till på ett sätt där svar behövdes. De yngre barnen blev tilltalade med enklare 

frågor såsom vad som skulle läggas på tallriken och inte. Även tonläget 

förändrades utifrån ålder på barnet som tilltalades. Observationer på den 

andra förskolan visade samma sak, ett så kallat bebisspråk och ett mjukare 

tonläge användes när avdelningens yngsta flicka tilltalades medan vanlig 

samtalston och läge på rösten användes när de övriga vid bordet var delaktiga 

i samtalet.   

Något vi också såg var, som nämnt, skillnaden i bemötandet mot pojkar 

respektive flickor. Vid ett par tillfällen noterade vi att pojkarna blev matade 

med ett varsågod medan flickorna fick beskrivet vad som hände när de blev 

matade. Pedagogerna hade också i större utsträckning ett mer målande språk 

när de hjälpte flickor medan det skulle gå snabbt när pojkarna behövde hjälp. 

Ett exempel på detta var när en flicka pekade mot grönsakerna: 

” – Vill du ha morot? 

– Mm… 

– Ja, titta här lägger vi det, på sidan” 

När en pojke vid samma bord senare pekade mot köttfärsbiffarna lägger 

pedagogen bara på en halva på hans tallrik, utan att benämna vad hon gör 

eller fråga honom om vad det var han bad om. Detta kan tolkas som att flickan 

lär sig att lägga ord på sina känslor, medan pojken blir servad.  

Vi såg vid ett tillfälle hur en flicka negligerades när ett samtal mellan två 

pojkar och en pedagog pågick. Flickan ville visa hur hon åt apelsin men 

pedagogen missade detta då hon pratade med pojkarna. En av pojkarna 

däremot såg detta och härmade flickans sätt att äta. Här menar vi att flickan 
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kan tolka situationen som att det pojkarna vill prata om är viktigare än det jag 

vill säga. 

Vid ett annat tillfälle, när efterrättsfrukten var slut, blev en flicka ledsen 

eftersom hon ville ha mer. Pedagogerna uppmärksammade hennes känslor 

och talade tröstande till henne. Tidigare under matsituationen så blev en pojke 

lite irriterad över att han inte fick mer gurka: 

” – Nä, men nu räcker det med gurka, Pelle! Det ska räcka till de 

andra barnen också.” 

Pojken gruffar lite och efter en stund pekar en flicka på skålen med 

gurkor. 

” – Vill du ha en till gurka, Julia? 

” – Mm… 

” – Det fanns inte så många kvar, Pelle har ätit upp nästan 

allihop. Varsågod!” 

Ur ett genusperspektiv kan vi tolka detta som att Pelle blev en syndabock för 

att han ätit upp all gurka. Strax efter detta så hade en annan pojke, som ätit 

färdigt, tröttnat på att vänta på de andra och fick därför svårt att sitta still. 

Pedagogerna säger till varandra: 

”Titta vad de kryper i honom!” 

Men vid ett annat observationstillfälle så var det en flicka som hade tröttnat på 

att sitta stilla, pedagogen som satt bredvid henne sa kort och koncist att hon 

fick så lov att sitta ner och vänta på sina vänner. Flickan förväntas sitta ner och 

vänta på sina vänner och ha förståelse för dem. Pojken i citatet ovan sågs 

snarare som ett hopplöst fall och pedagogerna talade nästintill uppgivet om 

hur svårt det var för honom att sitta still.   

Hur pedagogerna skapar möjligheter till utveckling 

Den ena förskolans barn tilläts att prova på allting själv, såsom att ta för sig 

mat, bre smörgås, hälla upp mjölk osv. Pedagogerna var inte där och lade sig i 

utan barnen fick försöka själva tills de bad om en vuxens hjälp. De 

uppmuntrade barnen till att klara sig själva och menade att du inte kan om du 

inte försöker.  

” – Titta, vi ställer skålen här så blir det närmare tallriken. Du 

kan ju ta så bra själv, du!” 

Pojken öser på spagetti. 

”Här kommer köttfärssåsen, jag ställer den här så kan du ta själv 

sen.” 

Här såg vi tydligt hur pedagogen inte bara benämner vad hon gör utan även 

ger sitt förtroende till barnets egen förmåga. I motsats till detta såg vi att det på 

den andra förskolan var pedagogerna som gjorde allting. Barnen pekade på 

vad de ville ha och pedagogerna försåg dem med detta. En pojke som inte ville 
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ha mer mat, men som ville ha gurkstavar pekade ideligen på skålen med 

dessa, men förväntade sig inte ens att få ta för sig själv. Någonstans så visste 

han att det inte var tänkt att han skulle ta mat själv utan att det var de vuxnas 

uppgift. Analysen av detta säger oss att pojken går miste om en stor möjlighet 

till att utveckla både sitt språk och sin tillit till sin egen förmåga genom att han 

är inlärd att han inte kan utan att det är de vuxna som måste hjälpa honom. 

Pedagogerna här tenderade att ställa frågor till barnen om vad de ville ha på 

sina tallrikar. Vad barnen svarade spelade inte så stor roll alla gånger, sa 

barnen att de inte ville smaka på exempelvis majsen så var pedagogen snabb 

att säga; ”jo, men lite majs, det brukar du ju tycka om!” för att sedan ösa på trots 

att barnet tackat nej.  

I exemplet där det diskuterades hur kurragömma-leken ska gå till står ett barn 

upp för sin åsikt och visar sitt värde genom att säga att det inte är kompisen 

som bestämmer över honom. Pedagogerna har i ett tidigt skede lärt barnen 

vad de har för värde och att ingen har rätt att kränka dem. Detta visade en av 

pedagogerna på förskolan i samma situation när hon tydligt visar på att det är 

helt okej att tycka och göra olika huvudsaken man är snäll mot varandra.  
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Diskussion 
I det här kapitlet diskuterar vi det forskningsresultat vi fick fram i vår studie, 

vi kommer att dra slutsatser kring forskningsresultatet samt diskutera tankar 

på vidare forskning i det aktuella ämnet. Vi har valt att dela upp kapitlet i ett 

par underrubriker, för att på så vis göra texten mer överskådlig. Under varje 

rubrik kommer resultatet att diskuteras i relation till forskningsbakgrund och 

vårt syfte. 

Syftet med denna studie var att studera och beskriva pedagogers bemötande 

mot de yngre barnen i förskolan. Vi ville undersöka om pedagoger i förskolan 

gjorde någon skillnad på barn utifrån deras kön och ålder. Syftet var också att 

studera hur pedagoger skapar möjligheter till utveckling av god självkänsla 

och tillit till sin egen förmåga. 

I inledningen nämnde vi att vi var intresserade av att studera på vilket sätt 

förskolebarn kan ledas till att utvecklas till pojkar och flickor eller till 

kompletta människor. Utifrån vår studie kan vi nu se att det på de observerade 

förskolorna fanns vissa mönster i bemötandet mot barnen. Vi såg att vissa 

pedagoger gärna talade om barnen istället för att föra in dem i samtalet. Vi såg 

också att flera pedagoger behandlade barnen olika utifrån kön och ålder, andra 

pedagoger arbetade aktivt för att stärka barnens självkänsla och tillit till sin 

egen förmåga.  

Att tala med och inte om 
För att barn ska utveckla ett rikt språk krävs att de bjuds in i samtal av alla i sin 

omgivning. Efter att ha observerat matsituationer på två förskolor har vi fått en 

inblick i hur olika samtal kan se ut. Det vi kan utläsa från vårt insamlade 

material är att de pedagoger vi observerat verkar se på dessa samtalstillfällen 

på olika vis då de tar tillvara på dem på olika sätt. Vi kunde se att vissa 

pedagoger talade mest om barnen och kanske inte så mycket till dem. Vår 

tolkning av detta är att det kanske främst hade med åldern på barnen att göra. 

Barnen på ena förskolan hade, med endast något undantag, inget verbalt 

språk. Brodin och Hylander (1998) skriver att även om barnen ännu inte 

utvecklat något fungerande talspråk så har de ett medvetande om omvärlden 

och att tala över huvudet på dem begränsar deras språkutveckling. Även 

Lindahl (1998) menar att barn redan i 2-årsåldern pratar om mentala tillstånd, 

som att tänka, komma ihåg och låtsas. Hon menar att barn tar in mycket av 

vad som sägs, även om de inte kan svara för sig. Barns språkutveckling börjar 

med gester, det är först när barnet har ett stort förråd av icke verbala 

kommunikationsmedel som barn kan utveckla sitt språk, skriver Lindahl 

vidare. Vi tolkar detta som att barnen på dessa förskolor, som stod på 

språngbrädan till att utveckla ett verbalt språk, är i stort behov av att bli 

inbjuden till samtal av pedagogerna för att komma över kanten till rikare 
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språk. Det kan av oss förstås att pedagogerna på ena förskolan hade arbetat 

mer på det här sättet då barnen på den förskolan hade ett betydligt mer 

utvecklat verbalt språk.  

Att se varje tillfälle till lärande 
Pedagoger ska i vardagens alla små tillfällen kunna se lärande som utvecklar 

barnen till självständiga individer (Skolverket, 2011). Detta var någonting som 

vi hade i åtanke när vi observerade och vi kunde se att flera pedagoger 

arbetade på detta vis, vi tänker närmast på sekvensen när pojken skulle ta 

ketchup. Pedagogen valde där att visa honom ett alternativ istället för att bara 

ta flaskan och göra det åt honom. En tolkning av denna situation visar att 

pedagogen är väldigt tillåtande. Det tillåtande arbetssättet tror många forskare, 

har en stor betydelse för barns identitetsskapande då barn som får försöka 

också får chansen att lyckas själva (Eidevald, 2009).  

Skillnader i bemötandet 
Att det finns skillnader i bemötandet av barn är inte något konstigt, inte heller 

något fel. Det är snarare i hur denna skillnad görs som det intressanta ligger. 

De pedagoger vi observerade var överlag väldigt neutrala i sitt bemötande mot 

barnen, men det betyder inte att vi inte såg vissa skillnader i pedagogernas 

bemötande. Som vi beskrev i vårt resultat så lade vi vid ett tillfälle märke till 

hur en pedagog som ägnade sig åt ett samtal med två pojkar, helt och hållet 

missade en flickas försök till uppmärksamhet. Om detta var en tillfällighet 

eller om det är en sekvens som ger Eidevald (2009) rätt när han säger att pojkar 

är de som generellt sett får större uppmärksamhet och längre svar på sina 

frågor, är svårt att säga. Däremot vet vi inte om vi riktigt vill hålla med 

Eidevald om detta i övrigt. Vi tolkade det som att pedagogerna på båda 

förskolorna var väldigt utförliga i sina samtal med flickorna och att de vid flera 

tillfällen bara gjorde saker till pojkarna, utan att förklara vad som hände och 

varför de gjorde på det sättet.  

Vi kan i vårt resultat se att kön inte var den främsta anledningen till 

särbehandling. Däremot kan vi ana att ålder i större utsträckning var det som 

avgjorde om barnen fick ett annat bemötande. Vid flera tillfällen var det just 

åldern som avgjorde om barnen blev tilltalade med frågor som krävde svar. 

Även tonläget ändrades när det talades till de yngre barnen. Något som kan 

ses som oroväckande om vi ser på situationen utifrån Dolks (2013) teori om 

särskiljning som en bidragande faktor i barns identitetsutveckling. Något som 

vi såg i våra observationer och som senare även framkom i vår analys kring att 

skilja på barn utifrån ålder är att de yngre barnen framställs som gulliga och 

inte mogna nog att svara på samma sätt som de äldre barnen därför blir 

språket lättare och tonen blir lik ett barns istället för att vara utvecklande och 

seriöst.  
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Pedagoger som verktyg för utveckling av en stark 
självkänsla 

Utifrån vårt resultat kan vi se att pedagogerna på en förskola arbetade aktivt 

för att barnen skulle bli självständiga och våga prova nya saker. Pedagogerna 

lät barnen misslyckas innan de ryckte in hjälpte till. De förklarade och visade 

hur man kan göra innan barnen försökte igen. Även hanteringen av 

argumentationer visade sig tydligt i vår analys. En pedagog på var väldigt 

noga med att låta barnen själva diskutera sina problem och att hon endast 

ledde diskussionen vidare. Detta hävdar Brodin och Hylander (1998) gynnar 

barnens självkänsla, något som också leder till att barnen känner att de kan 

hantera konflikter själva och lösa problem utan att en vuxen kopplas in. På den 

andra förskolan var barnen visserligen något yngre, men vi kunde ändå se att 

pedagogerna inte arbetade på samma sätt. Där fick barnen inte prova lika 

mycket själv och samtalen med barnen var dels knappa men också 

innehållsfattiga. Barn som var i samma ålder som barnen på den andra hade 

ett betydligt sämre talspråk. Vi kan naturligtvis inte veta vad det beror på men 

finner det ändå intressant att det var så stor olikhet.  

Pedagoger pratar om barn som inte är närvarande i situationen på ett sätt som 

gör att de andra barnen kan tolka sin närvaro som mindre viktig, något som 

gjorde sig synligt i exemplet med Johan och det bristande samtalet kring 

bordet. Brodin och Hylander (1998) beskriver hur medveten en 2-åring är om 

omgivningen, vi drar paralleller till situationen och är rädda att barnen här 

kände att jag är viktig först när jag har ett verbalt språk.  

Förslag på vidare forskning 
Om vi skulle utveckla den här studien så skulle vi vilja forska vidare på ämnet 

ålder och identitetsskapande. Då vi endast skrapat på ytan av detta ämne hade 

det varit intressant att undersöka hur pedagoger är med och skapar starka 

individer av barnen i förskolan.  

Avslutande reflektion 
Det har varit en intressant och lärorik tid med denna studie. Vi har fått flera 

ögonöppnande insikter i hur viktigt arbetet är med de yngre barnen i 

förskolan. Där läggs grunden till hur de vidare kommer att fungera i samhället 

och i sociala relationer.  

Det vi har insett under studiens gång är att bilden av förskolorna kanske inte 

är helt rättvisa då den ena bestod av övervägande yngre barn, medan den 

andra hade en mer blandad ålder på barn i gruppen. Det finns såklart 

skillnader mellan 1-åringar och 3-åringar, men vi ansåg att bemötandet skulle 

vara konstant. Anledningen till att det inte blev mer spridda åldrar på den 

första förskolan var inte att dessa barn inte fanns utan att underskrifterna från 

de äldre barnens föräldrar inte hade hunnit komma in.  
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Även om det här är en liten studie tror vi att den kan verka som inspiration 

och tankeväckare för alla verksamma inom förskolan.  

Tack. 
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 Bilaga 1: Missiv till pedagoger 

Missiv 
Hej pedagoger!  

Nu har vi påbörjat skrivandet av vårt examensarbete. Precis som vi pratade om 

tidigare så vill vi gärna komma till er förskola och utföra videoobservationer.  

Syftet med vår studie är att studera samspelt mellan er pedagoger och barnen 

för att se hur barnens identitetsskapande ges uttryck i matsituationerna. Vi 

önskar att få videofilma era matsituationer vid två-tre tillfällen, detta för att 

lättare kunna analysera vad vi sett. Allt material vi samlar in är enbart i 

studiesyfte. Detta innebär att vi är de enda som kommer att se och ha tillgång 

till materialet. När arbetet är färdigställt och godkänt kommer filmerna att 

förstöras. Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska principer som innebär 

att ingens personuppgifter kommer att synliggöras, varken era, barnens eller 

förskolans namn. Viktigt att nämna är att ni närs som helst har rätt att avbryta 

er medverkan i denna studie.  

Ett brev till föräldrarna kommer också att skickas ut för att få föräldrarnas 

medgivande till att barnen deltar i studien.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!  

Med vänliga hälsningar 

Madelene Ohlsson 073-822 52 88 

Stina Axelsson 073-676 81 99 
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 Bilaga 2: Brev till föräldrarna 

Hej föräldrar! 
Vi är två förskollärarstudenter som just nu läser sista terminen på 

Mittuniversitetet i Härnösand, och det är nu dags för oss att skriva 

examensarbetet. Vår studie fokuserar på pedagogernas bemötande av barnen. 

För att kunna studera detta har vi en önskan om att få videoinspela 

pedagogerna under vissa situationer på förskolan. I dessa videoinspelningar 

kommer även era barn att synas, men detta är enbart i studiesyfte och 

videomaterialet är enbart för oss studenter och kommer inte att visas för någon 

annan. När vi har analyserat filmerna kommer dessa att förstöras. För att inte 

röja barnens identiteter kommer barnens namn att fingeras så att de behåller 

sin anonymitet. Viktigt att poängtera är att barnen när som helst har rätt att 

avbryta sin medverkan i denna studie. 

Vi hoppas att ni vill hjälpa oss med detta genom att godkänna barnens 

deltagande. 

 

□ Härmed tillåter jag att mitt barn syns i videoinspelningarna som görs i 

studiesyfte 
□ Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i videoinspelningar som görs i 

studiesyfte 
 
Datum:  Vårdnadshavare 1 ___________________________ 

 

Datum:  Vårdnadshavare 2 ___________________________ 

 

 

Barnets namn________________________________________________ 

 

 

Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss! 

 

Madelene Ohlsson   Stina Axelsson 

maoh1200@student.miun.se  stax1200@student.miun.se 

 

Tack på förhand! 

Madelene & Stina 
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