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Abstrakt 

Syftet med vår studie var att undersöka hur normer om att vara pojke 

respektive flicka tog sig uttryck i det sociala samspelet mellan barn och 

pedagoger vid matsituationer på en förskola. Detta gjordes genom kvalitativa 

videoobservationer vid åtta olika måltider, deltagare vid observationerna var 

barn i åldrarna 1-5 år samt verksamma pedagoger. Med utgångspunkt i våra 

frågeställningar växte det ur vår dataanalys fram tre olika teman utifrån vilka 

normer som tog sig uttryck i det sociala samspelet. Dessa teman var Flickor  kan 

vänta medan pojkar går före, Olika bemötanden av barns funderingar kring pojkighet 

och flickighet samt Flickor och pojkars lika handlingar bemöts olika. Resultatet 

visade bland annat hur pedagogernas förväntningar på pojkar respektive 

flickor framträder på olika sätt. En slutsats av vårt resultat är att vi har 

uppfattat att både barn och pedagoger upprätthåller samt utmanar de 

traditionella könsmönstren genom såväl kroppspråk som talspråk. 

Nyckelord: Förskola, Genus, Sociala samspel, Normer. 
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 Inledning  
Det finns en strävan i dagens samhälle att uppnå jämställdhet mellan kvinnor 

och män, denna strävan börjar redan från tidig ålder. Samhället i stort arbetar 

med könsrelaterade frågor för att män och kvinnor ska kunna uppnå samma 

värde och rättigheter. Det ligger även på förskolan och dess strävansmål att 

arbeta för att verksamheten genomsyras av ett genusperspektiv. Enligt 

Sandström, Stier och Sandberg (2013) är genus en social konstruktion, de 

menar att genus formas efter samhällets rådande normer och omgivningens 

syn på hur pojkar och flickor bör vara. De reflekterar därför över hur 

pedagoger i förskolan arbetar för att neutralisera skillnaderna mellan pojkar 

och flickor. Pedagoger i förskolan har ett värdegrundsuppdrag som handlar 

om att alla barn ska ges lika stort inflytande oavsett om man är pojke eller 

flicka. I förskolans läroplan markeras att det är de vuxna som är förebilder och 

att dess normer och värden tillägnas av barnen. 

 
“Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och 

pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan 

ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller” (Skolverket, 2011, s.5.) 

 
Formuleringen i citatet ovan öppnar upp för egna tolkningar för hur man som 

pedagog och arbetslag väljer att arbeta med genus på förskolan. Edström 

(2009) menar att genuspedagogiken på förskolan kan tolkas som att behandla 

pojkar och flickor likvärdigt oavsett kön. Vi tänker att pedagogernas egna 

föreställningar kring vad som är kvinnligt och manligt upprätthålls eller 

utmanas i förskolans verksamhet. 

 
Vårt intresse som författare för pedagogernas arbete utifrån uppdraget om en 

jämställd förskola startade under vår verksamhetsförlagda utbildning. Då fick 

vi erfara hur pedagoger på skilda förskolor förhåller sig olika till könsroller 

och könsmönster i praktiken. Gruppkonstellationer har på vissa förskolor 

delats upp efter kön för att nå den ultimata gruppen, att vara lika många 

flickor och pojkar, utan att reflektera över anledningen till varför. På andra 

förskolor har pedagoger valt att dela upp gruppen efter individer för att nå det 

ultimata lärandet och sociala styrkor. Enligt tidigare forskning tycks 

pedagogernas medvetenhet beträffande normer om hur pojkar och flickor är 

och bör vara spela roll för hur barnen utvecklas i könsidentiteten. Vi ställer oss 

frågan huruvida pedagogernas föreställningar kring genus utgår ifrån ett 

normativt eller normkritiskt förhållningssätt. Med utgångspunkt i Sandström, 

Stier och Sandbergs (2013) resonemang om att normer om hur pojkar och 
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flickor bör vara funderar vi på vilka normer som tar sig uttryck på förskolans 

arena. Vilka normer upprätthålls och utmanas av pedagogerna på förskolan i 

det sociala samspelet? 



  

 

3 
 

 Bakgrund 
I följande del beskriver vi vad tidigare forskning berör inom vårt valda område 

kring normer om pojkar och flickor inom förskolan. Inledningsvis presenterar 

vi hur normskapande handlingar kan ta sig uttryck i förskolans verksamhet. 

Därefter redogör vi hur tidigare forskning beskriver genus som en social 

konstruktion, hur interaktionen mellan barn och pedagoger kan sätta olika 

normer på förskolan. Avslutningsvis beskriver vi hur pojkar och flickor kan 

komma att kategoriseras av pedagogerna beroende av vilket kön de tillhör. 

Normskapande handlingar på förskolan 
Forskare har gjort studier i förskolan på hur pedagogers föreställningar kring 

hur genus tar sig uttryck i olika sociala interaktioner med barnen. Genom 

kvalitativa studier har forskare sett hur pedagoger pratar med och bemöter 

pojkar och flickor olika, samt hur dessa olika bemötanden skapar normer för 

de olika könen. Månsson (2000) har genomfört en kvalitativ studie på tre 

förskolor med syftet att undersöka hur pedagogernas inre föreställningar om 

hur pojkar och flickor är och bör vara förhåller sig i praktiken. Hon menar att 

pedagoger innehar föreställningar som de inte reflekterat över och därmed 

bildas normer per automatik. I de situationer i verksamheten som var helt 

vuxenledda, så som samling, visade det sig att pedagogerna bekräftade och 

uppmärksammade pojkarna mest. Däremot gav pedagogerna på förskolan 

samma utrymme till såväl flickor som pojkar i de situationer som var delvis 

vuxenledda, exempelvis påklädning eller matsituation. Vidare reflekterar 

Månsson (2000) över om pojkarnas uppmärksamhet som ges av pedagogerna 

får dem att uppfatta sig själv, och kanske till och med sitt kön som pojke, som 

högt värderat i barngruppen. Hon nämner förskolans uppdrag om att 

motverka traditionella könsmönster och hur detta tycks vara komplext då 

pedagoger i studien hade lätt för att hamna i gamla könsmönster, samtidigt 

som nya uppstår i olika kontexter. 

 
Sandström, Stier och Sandberg (2013) fann genom sin studie att det finns olika 

sätt att förhålla sig till genusfrågor. De hittade fyra utmärkande teman om hur 

pedagogerna valde att närma sig genusfrågor tillsammans med barnen. De 

menar att när en pedagog intar en instrumental approach så har de en ytlig 

förståelse för genusidentifikation, vilket de menar kan bidra till att 

skillnaderna mellan pojkar och flickor framstår som irrelevanta och inte 

diskuteras vidare. Barnens funderingar och frågor angående manligt och 

kvinnligt viftas ofta bort. Ett andra tema om förhållningssätt mot barnen med 

fokus på genus nämns som co-productive gender approach, detta synsätt kretsar 

kring att pedagogerna själva bär på könsstereotypa roller som bidrar till den 

rådande könsnormen. Det kan innebära att man som pedagog kan ha svårt att 

se att ens egna erfarenheter och uppfattningar om kön ger avtryck hos barnen, 

exempelvis så kan det vara så att de kvinnliga pedagogerna har lättare att 
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identifiera sig med och ta del i flickors lek. De menar vidare att barnen inte ser 

ett visst beteende som kvinnligt eller manligt utan att detta skapas genom de 

sätt vuxna beter sig. Ett tredje förhållningssätt ur ett genusperspektiv 

benämner Sandström, Stier och Sandberg (2013) som facilitative proactive gender 

approach. Detta beskriver de som att  pedagogen är öppen och genuint 

intresserade av nya idéer och impulser hos barnen och uppmuntrar dem att 

utforska sin egen könsidentitet och ger dem möjlighet att utforska könsrollerna 

genom social interaktion. Det fjärde och sista temat som framstod i studien var 

agitative proactive gender approach, med det menas att pedagogen strävar efter 

att uppmuntra barnen att bryta mot de stereotypa könsrollerna och 

uppmuntrar dem i könsöverskridande lekar och roller. 

 
Tidigare forskning visar att barn i förskolan bemöts olika av pedagogerna 

beroende på vilket kön de har. Eidevald (2009) har exempelvis genom sin 

studie uppmärksammat vid matsituationer hur pojkar som grupp fått så 

kallade slutna frågor, frågor som bara kunde besvaras med ett ja eller nej. 

Medan flickor som grupp tillgavs öppna frågor, sådana frågor då flickorna fick 

fundera och ge reflekterade svar på. Han beskriver föreställningen om hur 

flickornas mognad framför pojkarnas ligger till grund i hur olika de bemöts. 

Hur pedagoger på förskolan möter och förhåller sig till genus i praktiken tycks 

kunna framgå på olika sätt. I liknelse med detta har Hellman (2010) i sin studie 

erfarit hur pojkar vid matbordet uppmuntrades av pedagoger till att äta 

mycket mat och grönsaker för att bli stora och starka. Fler exempel från 

studien är hur pedagogerna berättade gamla historier så som snövit där flickan 

i berättelsen är en prinsessa, och pojken är prinsen som räddar den hjälplösa 

prinsessan. En norm från sagan om snövit berättas om hur flickor är fina och 

hjälplösa medan de starka och modiga pojkarna ska rädda dem. Hellman 

(2010) reflekterar över hur vissa normer om den typiska flickan och den 

typiska pojken upprätthålls av pedagogernas sätt att samtala med barnen. Som 

exemplen ovan om att pojkar ska växa upp och bli stora, starka och modiga. 

Vidare funderar hon över hur det kan påverka de barn som upplever att de 

inte tillhör pedagogernas uttalanden om hur de bör vara och bli. 

 
Odenbring (2010) beskriver hur barn som försöker överskrida de 

könsmönstren som finns i samhället har fått kämpa för att hitta sin position i 

gruppen, både från barnens och pedagogernas sida. Olofssons (2010) studie 

beskriver att pojkar som visat på typisk “flickighet” benämndes av pedagogen 

som pyssliga, samt att pojkarna som ville hamra någonting skulle vara längst 

bak i rummet och inte sitta och mesa sig som tjejerna. Liknande yttranden 

menar hon blir en markör för vad som anses vara kvinnligt och manligt och 

ger pojkarna en bild av att det är mesigt att överskrida könsmönstren. 

Olofsson (2010) menar vidare att pedagoger genom ord, blickar, mimik, 

kroppshållning och röstläge bidrar till att skapa könsmönster. Även Månsson 

(2000) har i sin studie uppmärksammat hur de icke verbala gesterna i 

samspelet mellan barn och vuxna på förskolan bidrar till olikheter mellan 

pojkar och flickor. Det har visat sig att pedagoger ger pojkarna fler leenden, 
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skratt och fysisk kontakt. Hon menar att detta sätter sig i barnens subjektiva 

utveckling, alltså jaget, hur det utvecklas emotionellt och kognitivt. 

Genus som en social konstruktion 
Förskolans verksamhet präglas av en ständigt levande social och kulturell 

miljö, där barn och pedagoger formas efter olika normer och värden i dessa 

samspel. Barn slutar i förskolan medan nya barn integreras in i verksamheten. 

Det är en pågående process och tidigare forskning har visat på hur viktig 

pedagogernas medvetenhet är för normer kring genus. Karlson och Simonsson 

(2008) beskriver att pedagoger närmar sig genuspedagogik på olika sätt, detta 

beroende på hur man ser på barns beteende, som en social konstruktion eller 

endast som en biologisk bemärkelse. Med social konstruktion menas att genus 

formas efter samhällets normer, de människor runt omkring oss och deras 

värderingar om vad som är kvinnligt och manligt. De biologiska aspekterna 

handlar om vilket kön man har, om man är född som flicka eller pojke. Även 

Hellman (2010) kunde se i sin studie hur genus skapas i sociala relationer på 

förskolan, där makt och kontroll från de vuxna spelar roll för 

kategoriseringarna av flicka och pojke. Genus påverkas av ett sammanhang, 

vad människor gör och vilka människor som är med i det sociala 

sammanhanget vid det specifika tillfället. Paralleller dras till Eidevald (2009) 

som har tittat närmare på bland annat förskolans måltider vid sin studie om 

samspelet mellan barn och pedagoger. Han menar att matsituationerna är en 

av några specifika rutiner som dagligen sker på förskolan där det förväntas 

vissa saker från barnen utifrån pedagogernas föreställningar. Bland annat 

nämner han, liksom Hellman (2010) hur pedagogernas makt kom att spela roll 

i det sociala samspelet genom tal och kroppsspråk. Samspelet vid 

matsituationerna visade sig styras ofta genom pedagogernas ibland oavbrutna 

frågor till barnen. Oftast fick flickorna större utrymme och pojkarna skulle sitta 

tysta. Normer om hur måltiderna skulle vara och vem som fick ta plats 

konstruerades efter pedagogens föreställningar. 

Ytterligare en forskare som har erfarit hur småbarnsfostran sker i ett socialt 

sammanhang är Ärlemalm-Hagsér (2010), hon menar att genus grundas i en 

gemensam historisk förståelse och en samhörighet människor emellan. Hon 

utgår ifrån det sociokulturella perspektivet, och belyser i liknelse med Hellman 

(2010) hur relationen mellan könen är föränderliga och varierar i olika 

sammanhang med olika människor. Något som Ärlemalm-Hagsér (2010) 

senare problematiserar är hur barnet som slungas in på förskolan med dess 

redan befintliga normer och värden inte kan välja vilka normer just den vill 

anamma. Hon framställer att barn blir färgade av de normer som upprätthålls i 

de sociala interaktionerna mellan barn och pedagog vare sig de vill eller inte. 

Följaktligen menar hon att pedagogernas medvetenhet om hur de erbjuder de 

båda könen möjligheter att påverka sin vardag i de sociala interaktionerna kan 

spela roll för vem barnet blir och vill vara. Olofsson (2010) beskriver att det 

som vi tänker är kvinnligt respektive manligt är en social konstruktion och att 

det är beroende av samhällets olika villkor och omgivningens förväntningar. 

Hon reflekterar vidare över att det inte bör vara en fråga om att beröva 

pojkarna de typiska “pojkleksakerna” eller “pojklekarna” och så tillika inte 
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heller det som flickorna identifierar sig med, istället menar hon att man som 

pedagog bör tillföra och inte ta ifrån. Med att tillföra syftar hon till att fokusera 

på att hjälpa pojkarna bryta mot negativa hierarkier genom att ge dem mer 

närhet och lära dem ett känslospråk som senare i livet kan gynna dem i såväl 

privata relationer som i arbetslivet. Flickorna å andra sidan menar hon behöver 

förstärkas i sin självständighet och bör därför tillföras styrka, tuffhet och mod. 

Förskolans uppdrag om att motverka traditionella könsmönster utmanas av 

samhället, enligt Hellman (2013). Hon problematiserar i sin studie om de 

normer gällande vad som anses vara pojkighet och flickighet, och beskriver att 

tidigare könsforskning har uppmärksammat hur könsroller skapas i sociala 

relationer. Därmed ville hon undersöka hur normer skapas i de interaktioner 

som ständigt sker mellan barn och barn samt barn och pedagog. Studiens 

resultat visar på hur könsroller konstrueras i sociala relationer genom 

förhandling gällande kön, ålder, status i gruppen samt vad som anses vara 

normalt. I Hellman (2010) skriver hon om hur den sociala konstruktionen kring 

könsmönster inte är statisk, utan en ständigt pågående process. I förskolan 

finns det förväntningar om hur pojkar och flickor bör vara, antaganden 

kommer från såväl pedagoger och barn som blir till en norm. Hon såg hur 

barnen prövade och förhandlade normerna kring pojkighet och flickighet i de 

sociala relationerna, ibland med motstånd och ibland med positiv anda från 

gruppen. 

Kategoriseringar av flickor och pojkar på förskolan 
Ett flertal tidigare studier, har enligt analysen av resultaten visat att pedagoger 

på förskolan kategoriserar flickor och pojkar efter vilket kön de tillhör. 

Pedagogernas föreställningar om könsnormer tycks ofta utspela sig på 

förskolan genom hur de pratar och bemöter flickor respektive pojkar. Hellman 

(2010) beskriver hur kategoriseringar av kön inte bara konstrueras genom vilka 

förväntningar pedagogerna har på pojkar och flickor, utan även hur de 

förmodligen omedveten delar upp barnen i kön. Exempelvis har hon i sin 

studie erfarit hur pedagoger räknat in hur många pojkar och flickor som är 

med på samlingen, istället för att räkna hur många barn som närvarar. 

Anledningen till att pedagogerna i den studien räknade in pojkar och flickor 

var för att få in räkning i vardagliga sammanhang. Dock relaterar Hellman 

(2010) till att uppräkningen av antalet pojkar och flickor framhäver att det 

finns olikheter mellan könen, som därigenom blir till att pedagogerna 

kategoriserade in barnen. 

 
Enligt forskning gjord av Sandström, Stier och Sandberg (2013) så märks det av 

i förskolan att pedagoger kan ha en tendens att behandla pojkar och flickor 

olika, pojkar bemöts som individer medan flickor ses som en grupp, detta kan 

bidra till att flickorna osynliggörs och den redan dominanta maskuliniteten 

stärks. De menar att en orsak till detta kan vara att män har högre status i 

samhället än kvinnor. Även Olofsson (2010) betonar att flickor och pojkar 

bemöts olika av pedagoger och skriver om en studie som visar på att killar får 

mer uppmärksamhet i form av frågor, leenden och större respons samt att de 

ges mer talutrymme än flickorna. Vidare beskriver hon att pojkarna oftare 
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tilltalades vid namn medan flickorna behandlades som en grupp istället för 

som individ. Hon menar även att flickorna ofta tillåter pojkarna att ta mer plats 

och att ju mer vuxenstyrd och strukturerad aktiviteten var, desto större 

tendens hade pedagogerna att sätta pojkarna främst. Till skillnad från detta har 

Eidevalds (2009) i sin studie dock uppmärksammat att pedagoger vid 

tillsägelser till flickor säger till på en individnivå hur du ska uppföra dig. 

Medan tillsägelser till pojkarna hamnade på en generell nivå hur vi ska 

uppföra oss, trots att det bara var ett barn som pedagogen pratade med. 

Eidevald (2009) tolkar detta som att när flickor gör något felaktigt, så är det 

just hon som gör felet, något som inte följer normen för hur flickor “ska vara”. 

Pojkar som grupp sågs som stökiga och bråkiga, då blev det en allmän 

tillsägelse som skulle gälla för alla. 

 
Då Månsson (2000) analyserade sitt resultat huruvida pedagogerna på 

förskolorna benämnde pojkar som grupp som stökiga, fann hon något 

utmärkande. På de tre förskolorna som var med i studien fanns det på vardera 

förskola en enskild pojke som pedagogerna beskrev som extra stökig och 

bråkig. Vid analysen om denna upplevelse var riktig fick Månsson (2000) det 

bekräftat, de tre pojkarna dominerade i de olika förskolorna och gavs mest 

uppmärksamhet för sin bråkighet. Vidare i analysen valde hon att bortse från 

de tre pojkarna och fick då resultatet att det var flickorna som dominerade. 

Alltså kunde Månsson (2000) dra slutsatsen att det inte är pojkar som grupp 

som dominerar verksamheten, utan att det kan vara en enda pojke som utgör 

normen om att pojkar är bråkiga och stökiga. Hon kunde se att alla pojkar var 

olika, men dock att den som utmärkte satte en prägel och en norm för de 

resterande pojkarna i barngruppen. Detta menar hon kan bero på att 

pedagogerna på förskolorna tillät dessa pojkar att ta över dominansen i 

gruppen, vilket gjorde att normen upprätthölls. 

 
Studien som Odenbring (2010) har genomfört visar på hur pedagogerna 

kategoriserar in barnen efter egenskaper beträffande typiska könsmönster, och 

kan även se konsekvenser av detta förhållningssätt. I studien uppmuntrades 

pojkarnas muskler då de klättrade i klätterställningen, medan en flicka som 

kom för sent fick höra att hon hade vackert änglahår då hon kom in i rummet. 

Enligt Odenbring (2010) görs här indirekta jämförelser då musklerna på pojken 

som kommenterades blir en symbol för något maskulint. Flickans vackra 

änglahår som uppmärksammades blir något feminint då det både yttras som 

vackert och jämförs med en ängel som anses enligt traditioner vara kvinna. 

Vidare menar Odenbring (2010) att kategoriseringar kan se olika ut beroende 

på vad man har för motiv, mål och i vilket sammanhang de används. Men hon 

kan se i resultatanalysen av sin studie hur dessa kategoriseringar av de olika 

könen utpekar egenskaper gällande vad som anses vara typiskt kvinnligt och 

manligt. Olofsson (2010) är inne på samma spår och beskriver att hon i en 

aktivitet tillsammans med barnen uppmärksammade att hon tilldelade 

pojkarna de farliga djuren så som tiger och lejon medan flickorna blev 

tilldelade zebror och andra djur som hon samtidigt benämnde som söta och 

snälla djur. Hon märkte även genom sin studie att hon nämnde samtliga 
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pojkar vid namn, detta gjordes inte med flickorna. Att pojkarna var de som 

tilldelades djuren före flickorna nämner Olofsson (2010) som “pojkpanik”. 

Fenomenet “pojkpanik” beskriver hon som ett antagande eller föreställning 

om att flickor lättare kan vänta på sin tur och att pojkar därför blir 

tillgodosedda först. 

 
Hellman (2010) har genomfört en studie som utgår ifrån att det varken finns 

någon faktisk pojkighet eller flickighet som bara gäller för det ena eller det 

andra könet. Hon menar att det är kroppen som utgör könet, och inte 

konstrueras utifrån vilka handlingar barnen gör eller förväntas att göra. I 

studien upptäckte hon att det fanns två grupper i barngruppen på förskolan 

där hon var, men att dessa grupperingar inte utgick ifrån det kroppsliga könet 

utan ifrån färgerna på barnens kläder. Under tiden hon var på förskolan såg 

hon hur färgerna lekte både tillsammans och isär, och kom underfund med att 

det inte fanns några av barnens handlingar som kunde könskodas. Vidare 

beskriver Hellman (2010) hur barn som tycks vara trygga i sig själva är de barn 

som vågar sig på att utmana de typiska könsmönstren som finns på förskolan. 

Det är då pedagogernas förhållningssätt till normen för könsmönstren kanske 

bör bemötas på ett öppet sätt menar hon. Det är när vuxna kategoriserar in 

barn som flicka och pojke efter deras handlingar som en norm utgörs, och så 

tills vidare även att det avvikande utgörs. Flickor ska vara lugna, lyssna på 

andra och leka goda lekar, medan pojkar ska vara lite stökiga, respektlösa och 

leka krigslekar. De barn som inte följer det förväntande från den könskodade 

normen riskerar att tillhöra kategorin avvikande, enligt Hellman (2010). Pojkar 

som var lite blyga och tystlåtna visade sig bland annat kunna bli bortglömda 

både i barngruppen och av pedagoger. Hon har även uppmärksammat att 

tidigare forskning har kategoriserat in just pojkarna i facket som “bråkiga”, då 

det är dem som forskare har uppmärksammat och de tystlåtna pojkarna i 

barngruppen ej studerats. Därmed upprätthålls återigen normen om hur en 

pojke anses bör vara utifrån de kategoriseringar som vuxna gör. 

Sammanfattning av bakgrund 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att normer om vad som anses 

vara flickigt och pojkigt både utmanas och upprätthålls i det sociala samspelet 

mellan barn och pedagog. Kategoriseringar av könen tycks ske utifrån 

pedagogernas inre föreställningar och förväntningar av hur flickor respektive 

pojkar bör vara. Forskare beskriver hur detta har visat sig genom hur 

pedagogerna bemöter barnen genom samtal och kroppsspråk, men även hur 

barnens egna funderingar tas emot. 
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 Syfte 
Vårt syfte med studien är att undersöka hur normer om att vara flicka 

respektive pojke tar sig uttryck i det sociala samspelet mellan barn och 

pedagoger vid matsituationer. 
 

Frågeställningar 

 Hur bemöter och samtalar pedagogerna med flickor respektive pojkar? 

 Vad karaktäriserar pedagogernas bemötande av pojkar och flickor? 
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 Metod 
I denna del presenterar vi inledningsvis vårt val av metod för undersökningen, 

därefter berättar vi om vårt urval av förskola samt deltagare vid våra 

observationer. Sedan redogör vi kortfattat om etiska överväganden, samt hur 

vi tillämpat dessa i vår studie. Därpå beskrivs vårt genomförande av studien 

som följs upp av en metoddiskussion där vi reflekterar över styrkor och 

svagheter i det vi gjort. 

Metodval 
Vi har genomfört en kvalitativ studie i form av videoobservationer på en 

specifik förskola, detta för att få syn på hur pedagogerna behandlar och 

bemöter pojkar respektive flickor med fokus på normativa uttryck. Bryman 

(2013) nämner vissa saker som är viktiga att tänka på innan observationer 

utförs. Det är viktigt att veta vad som ska fokuseras på, vilka som ska 

observeras samt i vilken miljö observationen bör utföras. Han menar vidare att 

utan ett direkt fokus är det svårt att kunna belysa den aktuella frågeställningen 

observatören söker svar på. Vårt fokus i observationerna var att titta på 

pedagogernas förhållningssätt genom samspel med barnen och vi ansåg att 

matsituationerna lämpade sig bäst för att uppfylla vårt syfte med studien. Vi 

genomförde åtta observationer vid matsituationer, vi var själva ej deltagande i 

dessa utan valde att inta en passiv roll på sidan om. Vi använde oss av en 

minietnografisk metod eftersom vi ville se vad som sker i förskolans vardag. 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver att en etnografiskbaserad studie handlar 

om att forskaren söker att se saker från ett inifrånperspektiv och att detta 

uppnås genom att spendera tid på fältet. Anledningen till varför vi valde att 

observera just matsituationer var att dessa för oss är en tydlig social 

interaktion, då barnen och pedagogerna har möjlighet att under en längre 

stund samtala och interagera med varandra. Inför undersökningen 

diskuterade vi kring det bästa metodvalet för vår studie, om vi skulle göra 

intervjuer med pedagogerna på förskolan eller observera. Tillsammans 

reflekterade vi över det som Stukát (2011) skriver om hur observationer hjälper 

till att se vad pedagogerna verkligen gör, och inte vad de säger att de gör. 

Eftersom vi skulle titta på hur normer om att vara flicka och pojke tar sig 

uttryck blev observationer det bästa verktyget för oss, vi valde dessutom att 

videofilma dessa. Ahrne och Svensson (2015) resonerar kring hur 

videoobservationer är ett bra metodval då man ska observera interaktioner 

mellan människor. De menar att genom den oförändrade inspelningen kan 

observatören lättare analysera olika typer av tyst kommunikation så som 

kroppsspråk, gester och blickar. Även Heikkilä och Sahlström (2003) ser 

fördelarna med att utföra videoobservationer av just den anledningen att den 

tysta kommunikationen kan påverka resultatet av studien. De menar att 

blickar och kroppsspråk visar indikationer av att man lyssnar på varandra, 

vilket är en typ av socialt samspel. Metoden gjorde även att det blev möjligt för 
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oss att senare gå tillbaka till materialet för att kunna få nya infallsvinklar och se 

andra saker än vad som uppmärksammas vid själva observationstillfället. 

Eftersom vi valde att studera ett komplext ämne som genus där vi ville se hur 

normer av hur det är att vara pojkar och flickor tar sig uttryck fann vi 

videoinspelningar som det ultimata metodvalet. Ytterligare ett motiv till valet 

av videoinspelningar var att vi reflekterade över den objektiviteten som en 

videoobservation medför inför analysen.  Brinkkjaer och Höyen (2013) menar 

att det inom forskning ibland kan vara svårt att vara objektiv då man på något 

vis alltid har en viss förförståelse av fenomenet. Att ha film på observationerna 

skulle göra det lättare för oss lämna vår förförståelse och se på 

matsituationerna objektivt. 

Urval 
På förskolan där vi samlade vår empiri är det tre stycken avdelningar med 18 

barn på varje avdelning i åldrarna 1-5 år. Tre pedagoger med olika lång 

arbetslivserfarenhet arbetar på respektive avdelning. Vi valde att göra våra 

observationer på en förskola som vi båda sedan tidigare var bekant med, ett så 

kallat bekvämlighetsurval som Bryman (2013) benämner det. Valet gjorde vi av 

den anledningen att vi tänkte att det skulle skapa en tryggare stämning när vi 

båda var känd av såväl barn som pedagoger och att detta kunde bidra till att 

de kände sig mer bekväm med observationssituationen. Observationerna ägde 

rum på alla tre avdelningarna, syftet med det var att, som Stukát (2011) 

skriver, få ett bredare djup i studien. Resultatet skulle inte begränsas av att 

bara titta på en liten grupp, utan kunde genom många olika 

observationsdeltagare generaliseras i en större helhet. Vi var beredda på att 

eventuella bortfall skulle kunna komma att ske, vilket det gjorde, då vi inte fick 

samtycke från alla vårdnadshavare att observera deras barn. 

Etiska överväganden   
Enligt vetenskapsrådet (2011) finns det en del etiska principer man ska tänka 

på vid svensk forskning. Där ingår frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet. Innan starten av empirinsamlingen skickade vi ut ett missiv till 

förskolan samt ett samtyckesbrev till vårdasdhavare. Vid observationer måste 

forskaren ha samtycke från alla deltagande enligt samtyckeskravet, vilket i detta 

fall berörde pedagoger samt barn och vårdnadshavare. Eftersom barnen på 

förskolan är under femton år skriver Ahrne och Svensson (2015) att det krävs 

att båda vårdnadshavarna måste informeras och samtycka till att deras barn 

medverkar i forskningen. Enligt informationskravet delgav vi samtliga parter, 

inklusive förskolechefen, information om syftet med studien och att de 

medverkande hade rätten att avbryta om de inte längre ville delta. Vi upplyste 

även om att alla namn kommer att vara fingerade och att ingen information 

om de deltagande kommer att kunna utläsas, detta enligt konfidentialitetskravet 

(Bryman, 2013). Nyttjandekravet innebär att allt datamaterial som samlas in 

endast kommer att användas till vårt arbete, vilket vi också informerade de 

medverkande i studien om. Ett etiskt dilemma kan enligt Ahrne och Svensson 

(2015) vara att de som ger medgivande till undersökningen kanske inte alltid 

är medvetna om att mycket mer än bara det som avses studeras registreras. 
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Det ligger på forskarens ansvar att de medverkande inte identifieras eller 

utlämnas. 

Genomförande 

Som ett första steg mot empiriinsamlingen kontaktade vi förskolechefen per 

telefon, vi presenterade oss och förklarade vårt syfte med studien, samt hur 

studien skulle gå till. Efter att vi fått förskolechefens muntliga godkännande att 

utföra observationerna så tog vi vidare muntlig kontakt med den aktuella 

förskolans pedagoger, som därefter delgavs ett missiv. (se bilaga 1). Därefter 

lade vi ett samtyckesbrev på samtliga barns hyllor på förskolan (se bilaga 2), 

detta för att få vårdnadshavares godkännande för observationerna enligt 

vetenskapsrådets etiska principer. Då samtyckesbreven var återinlämnade och 

påskrivna gick vi igenom vilka barn som fått godkännande att närvara vid 

observationerna. Därefter spenderade vi tre dagar på förskolan då vi 

observerade vid frukost, lunch och mellanmål. Vi skiftade då också 

avdelningar till de olika måltiderna, det vill säga vi avsåg inte en dag i taget åt 

en specifik avdelning. Vårt val att byta avdelningar till observationerna gjorde 

vi på grund av att det även var vikarier som arbetade vid de olika tillfällena 

och vår intention var att observera de verksamma pedagogerna. Vi spenderade 

hela dagarna på förskolan, mellan observationstillfällena satt vi i ett avskilt 

rum och reflekterade över vad vi sett. Eftersom vi på grund av tidsbrist inte 

hunnit få in alla vårdnadshavares godkännande för observationerna tog vi 

pedagogerna till hjälp då de placerade de barn vi hade fått tillåtelse att filma 

vid ett och samma bord. Under dessa tillfällen valde vi att en av oss 

videofilmade med Ipad samtidigt som den andra antecknade, detta för att få ut 

så mycket som möjligt av observationerna. Enligt Heikkilä och Sahlström 

(2003) bör forskaren reflektera över antalet kameror som behövs vid 

observationstillfället. De menar att användandet av endast en kamera duger 

bra vid en etnografisk studie, men påvisar att två kameror ger möjligheten att 

filma fler människor ur flera vinklar. Då vi studerade det sociala samspelet vid 

matsituationer bestämde vi att en kamera var tillräckligt eftersom pedagogen 

och barnen satt stilla. Den som antecknade hade till uppgift att lägga fokus på 

det verbala samspelet. Heikkilä och Sahlström (2003) poängterar att flera 

kameror inte nödvändigtvis löser forskningsfrågorna, men kan vara till fördel i 

analysarbetet då fler saker uppmärksammas. Vi valde att sitta en bit ifrån 

matbordet för att undvika att bli ett störningsmoment och därav kunna få en så 

autentisk överblick som möjligt. Vår upplevelse var att utifrån från vårt 

bekvämlighetsurval var inte barnen särskilt brydda över att vi var närvarande i 

rummet under matsituationerna. Samtliga åtta observationer varade mellan 

30-45 minuter, där både videoinspelningar och anteckningar är inräknade. Vid 

borden var det som minst 3 barn och som mest 6 barn och alla gånger var det 

blandat pojkar och flickor i varierande åldrar mellan 1-5 år. Vid vissa 

matsituationer var det fler pojkar än flickor och vissa gånger fler flickor än 

pojkar. Vid varje tillfälle var det olika pedagoger som medverkade i 

observationen. 
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Genomförande av dataanalys 

Vid analysen av vårt datamaterial använde vi oss av tre grundläggande 

arbetssätt. Ahrne och Svensson (2015) skriver att för att kunna göra en 

samhällsvetenskaplig analys behöver man sortera, reducera och argumentera. För 

att kunna skapa en meningsfull analys av vårt datamaterial sållade vi därför ut 

de filmsekvenser som var relevanta för våra problemställningar. Valet att filma 

våra observationer gjorde att det blev möjligt för oss att senare gå tillbaka till 

materialet för att kunna få nya infallsvinklar och se andra saker än vad som 

uppmärksammas vid själva observationstillfället, vilket underlättade vårt 

analysarbete. I första steget så analyserade vi videoinspelningarna var för sig 

samtidigt som vi förde anteckningar för att synliggöra eventuella teman. 

Därefter satt vi tillsammans och upprepade gånger bearbetade filmerna medan 

vi parallellt transkriberade och skrev ner det vi fann centralt. Vid vår 

transkribering lyssnade vi efter vad och hur pedagogerna samtalade med 

barnen, men tittade även mycket på kroppsspråk, mimik och blickar. De teman 

som växte fram kom efter att vi reducerat datamaterialet. I början såg vi 

övergripande teman och ju mer vi analyserade och argumenterade blev tre 

teman utmärkande. Ahrne och Svensson (2015) menar att när man 

argumenterar i sin analys bör man sträva efter att bidra med något till 

ämnesområdet. Detta var även vår ambition med vårt arbete, vi sökte nya eller 

eventuellt tydligare teman utifrån vad tidigare forskning visat på. Ahrne och 

Svensson (2015) beskriver att bearbeta ett material handlar just om att arbeta 

med ett material för att försöka finna svar på den problemställning man utgår 

ifrån. Eftersom vi tittade på samtliga filmer ett flertal gånger och varje gång 

fann nya saker, så fick vår tolkningsprocess drag av en hermeneutisk cirkel. 

Brinkkjaer och Höyen (2013) beskriver den hermeneutiska cirkeln som en 

process där de olika delarna skapar mening för helheten samt att helheten i sin 

tur ger mening åt delarna. De jämför metoden med att lägga ett pussel då man 

finner bitar som passar ihop eller som inte passar ihop, dessa bitar hjälpte 

således oss att finna teman till vår resultatanalys. 

Metoddiskussion 

I följande avsnitt diskuteras hur vårt metodval kan ha påverkat studiens 

validitet och reliabilitet. Vi ville genom vår studie undersöka samspelet mellan 

barn och pedagog för att kunna finna hur normer kring pojkar och flickor tar 

sig uttryck i förskolans verksamhet. Att använda oss av observationer stod 

ganska snart klart för oss då vi ansåg den metoden bäst lämpad utifrån vårt 

syfte. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzèn (2014) skriver att validitet i en studie 

handlar om att välja lämplig metod, använda rätt frågor eller ord för att kunna 

upptäcka det man söker att förstå. Intervjuer blev uteslutet för vår del eftersom 

vårt intresse stannade i vad som verkligen sker i praktiken mellan pedagoger 

och barn. Att pedagogerna skulle berätta om hur de uppfattar att de förhåller 

sig till normer kring pojkar och flickor var för oss ointressant. Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzèn (2014) beskriver vidare att när man utför en så kallad 

etnografisk studie så samlar man på sig datamaterial under en längre tid. Dock 

så menar de att om forskaren har lite tid på fältet kan risken vara att man har 

för lite material för att kunna få kontinuitet och en sann bild av verksamheten, 
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det vill säga att det kan påverka studiens reliabilitet. Eftersom vi hade en 

tidsplan att följa kan vi endast säga att vi inspirerades av en etnografisk metod. 

Vi var väl medvetna om att våra observationer vid matsituationerna bara visar 

en liten del av verksamhetens vardag, dels för att vi var där ett begränsat antal 

dagar och dels för att det blev en konstlad situation. Hade vi haft möjlighet att 

observera under en längre tid är det möjligt att utfallet av vår studie blivit 

annorlunda. Vi upplevde det även som att vissa pedagoger inte var helt 

bekväm med att bli observerade vilket kan ha bidragit till att det vid vissa 

observationstillfällen upplevdes som en något konstlad stämning. Stukát 

(2014) beskriver att en nackdel med observationer kan vara att personer som är 

medveten om att de blir observerade kan bete sig annorlunda än när de vet att 

de inte observeras. Då alla barn inte kunde vara med i observationerna på 

grund av att samtyckesbrevet uteblivit eller att vårdnadshavare ej godkänt sitt 

barns deltagande, blev vi tvungen att vid några tillfällen ändra 

bordsplaceringar. Vid ett tillfälle var vi sena att meddela pedagogerna på 

avdelningen att vi tänkt observera hos dem, vilket skapade en viss oro bland 

både pedagoger och barn. Oron uttryckte sig genom att två av barnen som inte 

satt på sina vanliga platser började protestera och gråta, vilket en av 

pedagogerna uttryckte “inte blev naturligt”. Förmodligen kan 

omplaceringarna ha påverkat observationen, vi reflekterar över om pedagogen 

och barnen hade upplevt situationen mer naturlig om vi meddelat i tid att vi 

skulle till deras avdelning för observation. 

 
Det skulle visa sig att utfallet för observationerna varierade väldigt mycket då 

vissa pedagoger ej samtalade så mycket med barnen. Tystnaden gjorde det 

svårt att se det tydliga verbala samspelet, vi fick då titta mer på kroppsspråket 

vilket försvårade analysarbetet i att finna normativa uttryck för flickor och 

pojkar. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat vårt resultat var att vi valde 

att observera heterogena grupper då barnen var i olika åldrar. Åldern tror vi 

kan spela en viss roll i hur samspelet mellan barn och pedagog tar sig uttryck 

och då framförallt vid matsituationer då de yngre barnen kan behöva mer 

hjälp och tillsyn. 

 
Vid observationer bör man även ha i åtanke att transkriberingen kan komma 

att bli väldigt tidskrävande, vilket vi fick erfara. Vår strategi att gå igenom 

datamaterialet var för sig för att sedan diskutera tillsammans vad vi fick syn 

på, tycker vi ändå fungerade bra, då vi båda upptäckte olika saker av 

observationerna som hade betydelse för vår studie.  Att vara väl påläst inför en 

studie är av stor vikt (Ahrne och Svensson, 2015). Det som vi dock reflekterade 

över var att en kritisk aspekt vid observationer kan vara att man som 

observatör kanske inte alltid ser allting objektivt utan blir färgad av tidigare 

forskning och då fastnar i att söka efter liknande mönster som i påträffats i 

tidigare studier. 
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 Resultat  
I studien fann vi tre tydliga teman i hur normer om att vara flicka och pojke 

tog sig uttryck vid olika matsituationer på förskolan. Dessa är Flickor kan vänta, 

medan pojkar går före, Olika bemötanden av barns funderingar kring pojkighet och 

flickighet och slutligen Flickors och pojkars lika handlingar bemöts olika. 

Observationsutdragen nedan är tagna från våra videoinspelningar samt våra 

anteckningar. Åldern på barnen är korrekt angivna men samtliga namn är 

fingerade. Vi vill poängtera att vi endast informerade pedagogerna i studien 

om att vårt syfte med observationerna var att undersöka samspelet mellan 

barn och pedagoger, och utelämnade att vårt fokus var genus. Anledningen till 

detta var att vi tror att pedagogerna kunde bli påverkade av vårt fokus och 

därför kanske skulle ha agerat annorlunda. Vi använde oss av våra 

frågeställningar som utgångspunkt för vårt analysarbete. 

 

 Hur bemöter och samtalar pedagogerna med flickor respektive pojkar? 

 Vad karaktäriserar pedagogernas bemötande av pojkar och flickor? 

 

Flickor kan vänta, medan pojkar går före 

I följande tema beskrivs hur vi uppfattar att normer för hur flickor förväntas 

kunna vänta och ge med sig samt hur pojkar tenderar att gå före i det sociala 

samspelet kring matbordet tar sig uttryck. Vi har sett intressanta aspekter på 

hur dessa normer tar sig uttryck i praktiken genom pedagogernas bemötanden 

av barnen. 

 
Det är lunch och vid bordet sitter pedagogen Sara, samt Anna 5 år, Tor 

5 år, Pontus 4 år och Frida 3 år. Tor och Anna busar med varandra 

varpå Anna ramlar ner från stolen och börjar gråta. Sara säger till Anna 

”Anna nu, nu höll det på att bli tok. Vad hände? Kommer du inte upp? 

Vad hände?”. Anna pekar på Tor och säger att det var han. Sara frågar 

Anna om Tor knuffade ner henne från stolen. Anna svarar att Tor 

kittlade henne så att hon ramlade ner. Sara säger då till Anna att Tor 

nog inte hade tänkt att det skulle bli så. Anna blir arg och skriker “ 

Jooo!!” Sara säger till Anna att det syns på Tor att han säger förlåt med 

ögonen. Anna håller inte med. Sara säger återigen till Anna att Tor inte 

gjorde det med mening. Flickan vänder sig om på stolen och 

pedagogen vänder sig istället mot Tor och säger till honom att Anna 

nog vill höra förlåt från munnen också. Tor skakar på huvudet. Sara 

säger ”Man kan ha svårt att säga förlåt men man kan göra förlåt på 

olika sätt. Kom det nåt förlåt Tor?”. Tor svarar inte på Saras fråga men 

Anna säger högt och tydligt att det minsann inte kom något förlåt. Sara 

säger till Anna att hon såg att Tor gjorde förlåt men att hon inte hörde 
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något förlåt. Hon ber sedan Anna vänta en liten stund och låta Tor äta 

upp så han kan säga förlåt sen. 

 
När flickan ramlar ner från stolen så sätter sig pedagogen på huk vänd mot 

flickan och försöker reda ut vad det var som hände. När flickan förklarar vad 

som hände så möter pedagogen det med att säga att pojken inte menade att det 

skulle bli så. Flickan vänder sig då bort, detta kan bero på att hon känner att 

hon inte blir hörd av pedagogen. Vi tolkar sekvensen som att pojken skyddas 

av pedagogen trots att flickan anser att det är pojken som har gjort fel och bör 

säga förlåt. Pedagogen pratar å pojkens vägnar och flickan blir ombedd att 

vänta tills pojken kan säga förlåt. Vi uppfattar det som att det får ta den tid det 

tar för pojken att säga förlåt och att flickan motvilligt får acceptera det. Om 

pojken hade varit yngre än flickan hade vi kunnat tolka det som att pedagogen 

hjälpte pojken att uttrycka sig men nu uppfattar vi inte åldern som en 

bidragande faktor. 

 

 
Vid samma måltid är det sedan dags att duka av bordet. Anna säger då 

att hon tänker duka av allt från bordet. Varpå Sara säger “Ja, duka av 

allt så kan Tor hjälpa dig”. Anna och Tor hjälps åt att duka av bordet 

och sen är det dags för frukt. Anna är snabb att säga att hon vill ha 

päron, Tor säger att han också vill ha päron. Anna säger då “Jag först! 

Eller förresten, Tor får först och sen jag”. 

 
Då det är dags att duka av är flickan fast besluten att hon ska duka av allt själv 

men motsätter sig inte heller när pedagogen säger att flickan och pojken kan 

hjälpas åt. Vi uppfattar det som att flickan återigen får finna sig i att anpassa 

sig efter pedagogens idé som blir till pojkens fördel. Sedan säger flickan att 

hon vill ha frukt först men ändrar sig snabbt till att pojken är den som ska få 

först. Detta kan tolkas som att flickan känner att det är lika bra att hon 

uttrycker till pedagogen att hon kan vänta på sin tur. Vi uppfattar det som att 

flickan vid ett flertal gånger fått vänta på grund av pojken och inte fått göra sin 

röst hörd. 

 

 
Det är lunchtid och vid bordet sitter pedagogen Märta samt Kevin 4 år, 

Siri 4 år och Noah 2 år. Siri är dagens bordsvärd, vilket betyder att hon 

får välja ramsa innan måltiden samt duka av bordet när de ätit klart. 

Märta frågar Kevin om han vill duka av bordet. Kevin går ner från sin 

stol och börjar duka av. Siri som är bordsvärd protesterar, lägger 

armarna i kors och säger att hon vill duka av. Märta säger till Siri ”Nä 

men låt han få. Ni kan hjälpas åt.” Siri sitter kvar vid bordet och Märta 

ignorerar hennes motsägelser samtidigt som hon ställer sig upp och 

hjälper Kevin att duka av. Flickan vrider på sig och lägger sitt ansikte i 

sina händer. Efter ett litet tag säger Märta till Siri att hon också kan 

hjälpa till att duka av, vilket hon gör efter en stund. 
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Pedagogen erbjuder pojken att duka av bordet trots att det är flickan som är 

bordsvärd. Flickan protesterar med både kroppsspråk och verbalt med att säga 

nej samtidigt som hon vänder bort kroppen och lägger armarna i kors. 

Pedagogen reser sig från bordet och hjälper pojken att duka av. Vi tolkar det 

som att pedagogen stärker pojkens vilja och samtidigt försvagar flickans när 

hon låter pojken hjälpa till. Detta eftersom vi uppfattar att flickan tar sig illa 

vid när hon gömmer ansiktet i sina händer. I och med att pedagogen stärker 

pojken kan det tolkas som att normen om att män är högre värderade än 

kvinnor i samhället upprätthålls. 

Olika bemötanden av barnens funderingar kring 

pojkighet och flickighet 
Temat nedan beskriver hur pedagoger samtalar med barnen om olika kön och 

vad som kan ses som typiskt pojkigt och flickigt. Ibland är det barnen som 

uppmärksammar de två könen, och ibland pedagogen. 

 
Det är mellanmål och vid bordet sitter pedagogen Eva samt Greta 5 år, 

Lina 4 år, Olivia 4år, Wille 4 år, Pelle 2 år och Erik 1 år. Eva pratar med 

Greta och Lina och konstaterar att de bor ganska nära varandra och 

frågar vad de brukar leka när de är hemma. Greta svarar att det mest 

blir mamma, pappa, barn. Eva frågar då om de inte brukar leka 

sjörövare. Greta säger att hon tycker att det är en lek för killar. Eva 

frågar Greta ”Är det för killar? Jaha, jag tycker det är ganska roligt att 

leka det. Ibland på sommaren brukar vi ju leka det här ute vid båten. 

Det brukar ni ju tycka är roligt. Men det är en lek mest för killar tycker 

du?” Greta håller fast vid att hon tycker det och Eva undrar varför hon 

tycker så. Greta vrider på sig, undviker ögonkontakt och verkar vilja 

avsluta diskussionen och säger till Eva ”Måste vi prata om det?” Eva 

svarar Greta att de inte alls behöver prata mer om det och förklarar att 

hon bara var nyfiken på hur Greta menade. Eva avslutar med att säga 

att hon tänker att man kan leka sjörövare både om man är pojke och 

flicka. 

 
Observationen ovan uppfattar vi som ett exempel av när pedagogen fångar 

upp en typisk flicklek som mamma, pappa, barn och kontrar med sjörövare 

som kan ses som en typisk pojklek. När pedagogen väljer att inte 

uppmärksamma leken som flickan berättat om och istället frågar om en annan 

lek uppfattar vi det som att flickan blir lite illa till mods. Vi tolkar det som att 

pedagogen är angelägen om att få barnen att på något vis bryta mot den 

traditionella normen gällande så kallade “pojk- och flicklekar”. Pedagogen 

poängterar för barnen att hon själv tycker om att leka sjörövare samt att hon 

tycker att det är en lek för både pojkar och flickor. Genom att hon berättar för 

barnen att även flickorna vid bordet varit med och lekt sjörövare kan det tolkas 

som att hon ännu en gång vill få barnen att förstå att det inte behöver vara en 

lek bara för pojkar. 
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Vid samma måltid pratar pedagogen Eva med Wille och han berättar 

om en lek han ska leka sen och säger “Inga tjejer kan vara med men, de 

kan vara med.” Eva vänder sig med hela kroppen mot Wille och frågar 

nyfiket “Vad sa du nu? Är det inga tjejer som kan vara med? Fast man 

kan va tjej och vara med? Hur tänker du då?” Wille svarar med att han 

måste tänka vilka som kan vara med och börjar räkna upp olika 

karaktärer ur Nalle Puh och säger sedan “Sju! Det är sju som kan vara 

med!” 

 
Återigen styrs samtalsämnet mot normativa lekar vad gäller pojkar och flickor. 

I observationen ovan är det pojken som uttalar sig om att inga tjejer kan vara 

med i hans lek om Nalle Puh fast de ändå kan vara med. Vi tolkar att hans 

uttalande beror på att det i Nalle Puh nästan enbart finns karaktärer som är 

pojkar. När han sedan tillägger att tjejer kan vara med och även att det är sju 

stycken som kan vara med i leken kan det tolkas som att han ändrar sig på 

grund av att pedagogen frågar hur han tänkte. 

 

 
Det är frukost och vid bordet sitter pedagogen Karin samt Tilda 4 år, 

Rut 4 år, Hedvig 3 år och Isak 2 år. Tilda och Hedvig börjar räkna alla 

vid bordet och Karin frågar då hur många killar och hur många tjejer 

det är. Rut svarar “det är en kille och en tjej och en tjej och en tjej och en 

tjej.” Karin frågar “hur många blir det då Rut?” Rut börjar räkna igen 

och får till att de är fem stycken vid bordet. Karin svarar med att fråga 

hur många tjejer det är om det är en kille. Rut räknar till fem igen. Då 

säger Karin till Rut “försök igen Rut, hur många tjejer är det?“ Rut 

räknar återigen till fem och Karin svarar med “mm vi är ju fem vid 

bordet men vi är fyra tjejer. Karin pekar och räknar alla tjejerna. 

 
I denna sekvens uppfattade vi att det var ett bra samspel mellan pedagogen 

och barnen genom mycket ögonkontakt, nickningar samt diskussioner. När 

flickan börjar räkna antal personer vid bordet uppfattar vi det som att det var 

pedagogen som var den som kategoriserade in barnen efter kön då hon 

frågade efter antal flickor respektive pojkar vid bordet. Flickan visade inte 

något intresse för att räkna antalet pojkar och flickor. Vi tolkar det som att 

flickan som räknar inte ser barnen som olika kön då hon upprepade gånger 

räknar till fem och pekar på alla som sitter runt bordet. Pedagogen försöker 

gång på gång tala om för flickan att det är både flickor och pojkar vid bordet 

och vill även höra hur många flickor det är. Vi uppfattar det som att pojken 

glöms bort i sammanhanget då pedagogen både verbalt och med kroppsspråk 

räknar flickorna som grupp. Att antalet pojkar inte uppmärksammas kan även 

bero på att det endast är en pojke vid bordet. Vi tänker även att pedagogen kan 

haft för avsikt att ta tillvara på barnens initiativ att räkna och inte haft i åtanke 

att det blir en könskategorisering. 
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Flickor och pojkars lika handlingar bemöts olika 

I detta tema har vi uppfattat uttryck om hur pojkar och flickors lika handlingar 

får olika bemötanden från pedagogerna. Det kan handla om kommentarer 

kring klädsel eller hur man bör bete sig vid matbordet. 

 
Det är dags för frukost och vid bordet sitter pedagogen Karin samt 

Tilda 4 år, Rut 4 år, Hedvig 3 år och Isak 2 år. Tilda har spillt på sina 

kläder och frågar om hon kan få papper för att torka bort det. Karin 

säger till Tilda ”Har du spillt? På din fina klänning?” Karin vänder sig 

sedan till Isak och säger ”Vet du vad…. När du gör sådär så får du 

allting i knät. Det är bättre att du låter tallriken vara på bordet istället”. 

Karin torkar sedan av Isak som också hade spillt på sina kläder. 

 
I sekvensen ovan har flickan spillt på sina kläder och ber om papper att torka 

bort det, pedagogen kommenterar då vilken fin klänning hon har och hjälper 

till att torka bort det som hon har spillt. Det hon gör när hon kommenterar 

flickans klädsel kan tolkas som ett sätt att förstärka normativa värden om att 

flickor är fina i klänningar. Eftersom klänningar vanligtvis förknippas med 

något som flickor använder och att denna kommenteras som fin så reflekterar 

vi över hur normen upprätthålls. Pojken som också har spillt på sina kläder 

uppfattar vi får mer utav en tillsägelse om hur han bör bete sig vid bordet än 

att hans kläder är fina som flickans är. 

 

 
Det är mellanmål och vid bordet sitter pedagogen Eva samt Greta 5 år, 

Lina 4 år, Olivia 4år, Wille 4 år, Pelle 2 år och Erik 1 år. Nästan alla har 

ätit klart och Wille får lov att gå från bordet, när han rest sig upp och 

har gått en bit från bordet säger Eva till honom “Vad säger man när 

man är klar då?” Varpå Wille vänder sig om och tackar för maten. Efter 

en stund får Lina och Olivia också lämna bordet, flickorna tackar inte 

för sig och får heller inte någon påbackning från pedagogen om det. 

 
Pojken som har ätit klart och får lov att lämna bordet blir tillfrågad om vad 

man säger när man har ätit klart, pojken tackar då för maten och går därifrån. 

När pedagogen använder ordet “man” istället för “du” eller pojkens namn i 

sin fråga tolkar vi det som att avdelningen har som tradition att tacka för sig 

när de har ätit klart. Men när flickorna sedan har ätit klart och får lämna bordet 

behöver de ej tacka för sig. Vi uppfattar det som att barnens lika handlingar får 

olika konsekvenser. 

 

Det är lunch och vid bordet sitter pedagogen Ulla samt Björn 4 år, Rut 4 

år, Noah 2 år och Sofie 1 år. Barnen försöker att dela sin mat och Rut 

säger att hon inte kan. Björn säger strax efter att han inte heller kan. 

Ulla säger till Rut “ Prova en gång till Rut så hjälper jag dig sen.” 

Samtidigt tar Ulla Björns tallrik och hjälper honom att dela maten. 



  

 

20 
 

Flickan uttrycker att hon inte kan dela sin mat varpå pojken är snabb att säga 

att han inte heller kan dela sin mat. Pedagogen ber flickan prova en gång till 

samtidigt som hon hjälper pojken att dela maten. Flickan och pojken som är i 

samma ålder vill båda två ha pedagogens hjälp, men vi tolkar det som att 

pedagogen har olika förväntningar på dem, då hon endast hjälper pojken. Vi 

uppfattar det som att pedagogen verkar tycka att flickan borde klara av att 

dela sin egen mat.   

Sammanfattning av resultatanalys 

Det vi finner karaktäriserar pedagogernas bemötande mot barnen ur ett 

genusperspektiv är hur förväntningarna på flickor respektive pojkar uppträder 

sig olika. I matsituationerna har vi uppfattat det som att normer om hur flickor 

bör kunna vänta och klara sig själva förekommer bland pedagogerna på 

förskolan. Pojkarna däremot får ofta stöd och hjälp av pedagogerna i såväl 

konflikter som fostran. Både barn och pedagoger upprätthåller och utmanar 

normerna genom både tal och kroppsspråk. 
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 Diskussion 
I följande och avslutande del diskuterar vi tidigare forskning med vår empiri, 

detta genom att synliggöra likheter och skillnader för att kunna komma åt det 

vi söker svar på i studien. Nedan har vi valt ut de delar av resultatet som vi 

finner mest intressanta och centrala där utgångspunkten för diskussionen är 

vårt syfte och frågeställningar. Vårt övergripande syfte med studien var att 

undersöka hur normer om att vara flicka och pojke tar sig uttryck i det sociala 

samspelet mellan barn och pedagoger vid matsituationer. 

Resultatdiskussion 

I vår analys framkommer det att flickor och pojkar stundvis behandlas och 

bemöts olika vid matsituationer, vi reflekterar över om det kan bero på fler 

anledningar än enbart kön. Vid vissa observationer upplevde vi det som att 

variationen av åldern på barnen spelade en viss roll. Dock kunde vi uppfatta 

situationer då normer upprätthölls eller utmanades, detta tog sig uttryck när 

pedagogerna gjorde skillnad på pojkar och flickor i sina handlingar och 

bemötanden. 

 
Vid flertalet av våra observationer fann vi att flickorna blev ombedda att vänta 

till fördel för pojkarna. Olofsson (2010) skriver om fenomenet då flickor får 

vänta eller ge med sig medan pojkars behov tillgodoses först. Hon menar att 

det kan bero på pedagogernas föreställningar om att flickor har lättare för att 

vänta på sin tur än vad pojkar har och att pojkars behov därför blir 

tillgodosedda först. Hon beskriver vidare att ju mer vuxenstyrd en aktivitet 

eller situation är desto större tendens har pedagogerna att sätta pojkarna 

främst och att flickorna ofta låter pojkar ta mer plats. Resultatet av vår studie 

visar att även vid situationer då flickorna hade en sen redan innan bestämd 

uppgift så lät pedagogerna ändå pojkarna hjälpa till med denna trots att 

flickorna oftast motsatte sig det. Månsson (2000) menar att när pojkar får mer 

uppmärksamhet än flickorna kan det bidra till att pojkarna får uppfattningen 

om att dem själva eller deras kön som pojke är högre värderat i barngruppen 

än flickornas vilket kan bidra till att normen om att män är högre värderade än 

kvinnor upprätthålls. Något som vi har uppmärksammat är att vid 

matsituationerna i vår studie kunde åldern på barnen spela en viss roll i det 

sociala samspelet. De yngre barnen som behövde mer tillsyn gavs mer 

uppmärksamhet. Dock visade det sig att pojkar och flickor i samma ålder gavs 

olika utrymmen att formas utifrån rådande normer. Ytterligare en aspekt av de 

olika bemötandena kan troligtvis bero på att pedagogerna möter barnen på en 

individnivå. Sannolikt kan det vara så att pedagogerna inte ser barnen som 

flicka och pojke utan istället möter deras behov som individer. 

 
Diskussioner kring kön och vad som anses vara pojkigt och flickigt verkade 

vara ett aktuellt ämne på en av avdelningarna där vi observerade 
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matsituationerna. Det intressanta i dessa diskussioner var att både barn och 

pedagoger tog upp samtalsämnet. Vi kunde se hur normer om vad som anses 

vara flickigt respektive pojkigt upprätthölls ibland, och ibland utmanades. 

Pedagogerna som arbetade på förskolan tog sig an fenomenet på olika sätt. 

Även i Sandström, Stier och Sandbergs (2013) studie har man sett hur 

pedagoger förhåller sig olika till frågor kring genus. De nämner bland annat de 

två förhållningssätten facilitative proactive gender approach samt agitative proactive 

gender approach. Dessa två begrepp beskriver de som då pedagogen 

uppmuntrar barnen att utforska typiska könsmönster i sociala sammanhang, 

eller direkt sträva efter att bryta de traditionella könsmönstren. 

Resultatanalysen gav oss en tydlig bild av hur detta kan komma att ske vid 

matsituationer på förskolan. Det framträder att barnens funderingar kring 

typiska pojk- och flicklekar kan utmanas då pedagogen ställer frågor som hur 

och varför barnen tänker som de gör. Troligen är det så att pedagogernas 

medvetenhet om hur de möter barns funderingar sätter spår i verksamhetens 

normer och värden. 

 
Både Hellman (2010) och Eidevald (2009) betraktar matsituationerna som en 

typ av maktsituation utifrån pedagogernas perspektiv. Exempelvis menar de 

att pedagogerna blir den som styr samtalen genom frågor till barnen och 

förväntningar på hur barnen bör vara. Pedagogernas frågor till barnen om hur 

och varför tänker på ett visst sätt vid uttalanden om typiska pojk- och flicklekar 

kan tyckas bidra till att de lämnar ifrån sig makten och låter barnen förklara 

sina tankegångar. Pedagogen intar därmed en utmanad roll för barnens tankar 

och tillsammans reflekterar de över de befintliga normerna. Sandström, Stier 

och Sandberg (2013) förklarar även förhållningssättet co-productive gender 

approach, som innebär att pedagogerna upprätthåller de rådande 

könsnormerna. Ett exempel på det är då pedagogen ber barnen att räkna hur 

många pojkar och flickor som sitter runt bordet. Vi uppfattar situationen som 

att pedagogen sätter ord på barnen genom deras biologiska kön som pojke och 

flicka och därmed delar in dem i två olika grupper. Likaså har Hellman (2010) 

återspeglat en liknande situation i sin studie, då pedagogerna på förskolan 

räknade in pojkar respektive flickor under samlingarna. Tanken med detta var 

att få in räkning i vardagliga situationer enligt pedagogerna. Förmodligen kan 

det ha varit så även i vårt fall, pedagogen hade för avsikt att barnen spontant 

skulle träna räkneramsan, men reflekterade inte över vad mer som hände i 

situationen då hon benämnde barnen som flickor och pojkar. Ovan beskrivs 

alltså två exempel på hur normer upprätthålls och utmanas i sociala samspel 

mellan barn och pedagoger. Antingen så låter man som pedagog barnen få äga 

frågan eller så stärks det genom pedagogens sätt att bemöta frågan genom 

tillrättavisningar eller medhållande. 

 
I vårt resultat fann vi att pedagogerna vid matsituationerna ett flertal gånger 

tenderade att ha olika förväntningar på pojkar och flickor, pedagogerna 

verkade förvänta sig att flickorna skulle klara av saker själva medan pojkarna 

istället snabbt fick hjälp med samma saker. Eidevald (2009) menar att det 

sociala samspelet mellan barn och pedagoger vid just matsituationer är ett av 
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de tillfällen på förskolan då det förväntas vissa saker från barnen utifrån 

pedagogernas inre föreställningar. Vid våra observationer går det inte att veta 

hur pedagogerna resonerade vid de olika tillfällena men det kan tänkas att 

pedagogerna handlade efter det som Eidevald (2009) beskriver ovan om att ha 

olika förväntningar på barnen beroende på kön.  Det kan sannolikt innebära att 

pedagogerna i sina handlingar strävade efter att stärka flickorna i att uppnå 

saker på egen hand. Detta tog sig uttryck på så vis att pedagogerna snabbt tog 

sig an pojkarnas behov istället för flickornas. Det kan ses i relation till vad 

Olofsson (2010) nämner om att flickor behöver stärkas i sin självständighet 

samt i såväl mod som tuffhet och styrka medan  pojkar behöver få mer närhet 

och lära sig ett känslospråk. 

 
Hellman (2010) beskriver hur genus skapas i sociala sammanhang, där de 

vuxnas kontroll och makt spelar roll för hur pojkar och flickor kategoriseras. 

Hon menar att genus är beroende av vilka människor som är med i det sociala 

sammanhanget så tillika deras handlingar. Detta är något som vi i våra 

observationer tydligt fick erfara då flickornas kläder kommenterades som 

något fint. Det framträder att flickor ges mer bekräftelse genom 

utseenderelaterade komplimanger än pojkar. Pojkarnas komplimanger uteblir 

och troligtvis kan det bidra till att en norm upprätthålls. Odenbring (2010) 

menar att liknande kommentarer till flickor blir en symbol för något feminint 

och att det kan bidra till att upprätthålla normen om vad som anses vara 

kvinnligt och manligt. Hon menar vidare att kategoriseringar av pojkar och 

flickor kan se olika ut beroende på i vilket sammanhang de används samt med 

vilket mål och motiv. Det framstår för oss som att det som uttrycks på 

förskolan grundar sig i samhällets ideal om fina flickor och tuffa pojkar. 

Avslutande reflektion 

Vi har genom vår studie observerat, analyserat och tolkat hur normer kring 

pojkar och flickor tar sig uttryck i samspelet mellan barn och pedagoger på en 

specifik förskola. Det vi fann i studien kan vi relatera till tidigare forskning 

kring vårt valda område. Vi har funnit hur normer kring pojkar och flickor tar 

sig uttryck på olika sätt. Detta har vi bland annat uppmärksammat genom hur 

pedagogerna använder sig av både sin kropp och röst på olika sätt när de 

samtalar och bemöter pojkar respektive flickor samt att pedagogerna tycks ha 

olika förväntningar på barnen beroende på kön. Vi har genom vår studie fått 

större insikt av vikten att som pedagog vara medveten om sitt förhållningssätt 

för att kunna möta barnen likvärdigt, samt att detta är en ständigt pågående 

process i förskolans vardag. 

Förslag på vidare forskning 

Som en kritisk aspekt i vår studie har vi nämnt åldern på barnen som en 

påverkande faktor av vårt resultat. Därför kan ett förslag på vidare forskning 

vara att undersöka vidare hur normativa uttryck för hur det kan vara att vara 

flicka respektive pojke mer åldersinriktat. Det vore intressant att undersöka 

om samma normer gäller för de barn som är 2 år jämfört med de barn som är 5 

år, eller är det något som tydliggörs mer ju äldre barnen blir? 
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Tack! 

Vi vill rikta ett stort tack till de barn och pedagoger som medverkat i studien 

samt förskolechefen som gjorde det möjligt för oss att utföra våra 

observationer. Vi vill även tacka vår handledare Anneli Hansson som har 

motiverat oss samt varit ett stort stöd i vår process att utveckla och färdigställa 

vårt examensarbete. 
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BILAGA 1: Missiv  

Hej! 
Som förskollärarstudenter på Mittuniversitetet i Härnösand är det nu är dags 

för oss att göra vårt examensarbete. Som vi pratade om över telefon så är syftet 

med vår studie att titta närmare på det sociala samspelet mellan barn och 

pedagoger. Vi kommer att utföra ca 8 observationer som kommer att ske vid 

matsituationer. Vi väljer att videofilma dessa tillfällen för att lättare kunna 

objektivt bearbeta och analysera materialet. 
Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer, vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas, samt att alla namn och 

platsangivelser i examensarbetet kommer att vara fingerade.  De som har 

tillgång till att se filmerna är vi två som gör undersökningen, ni som 

pedagoger, samt eventuellt vår handledare. Vi kommer även att skicka hem en 

lapp till vårdnadshavare för att få deras godkännande. 
Datamaterialet så som film och anteckningar från vår undersökning kommer 

endast att användas till vårt examensarbete och kommer att förstöras när 

uppsatsen är inlämnad och godkänd av Mittuniversitetet. 

 
Nedan finns våra kontaktuppgifter om du/ni har några funderingar. 

 
Med vänlig hälsning 
Mikaela Hult              Maria Norrby 
070-xxxxxxx            073-xxxxxxx 
mihu1201@student.miun.se    mano1203@student.miun.se 
 



  

 

 

 BILAGA 2: Brev till vårdandshavare 

 

Hej! 
Vi heter Mikaela Hult och Maria Norrby och vi går sista terminen på 

förskollärarutbildningen, Mittuniversitetet i Härnösand. Det har nu blivit dags 

för oss att skriva vårt examensarbete, som handlar om det sociala samspelet 

mellan barn och pedagoger. För att undersöka detta kommer vi att observera 

vid matsituationer, som videofilmas för att underlätta vårt analysarbete. Vårt 

fokus i studien ligger på pedagogernas handlingar, men vi behöver 

vårdnadshavares godkännande då era barn ändå blir delaktiga i 

observationerna och studien. 
Vi har tagit hänsyn till de etiska principer som gäller vid svensk forskning 

vilket innebär att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Alla 

namn och platsangivelser kommer att fingeras samt att datamaterialet så som 

film och anteckningar endast används i vårt examensarbete. Dessa kommer att 

förstöras när arbetet är färdigt och godkänt från skolan. De som har tillgång till 

att se filmerna är vi två som gör undersökningen, pedagogerna på er 

avdelning samt eventuellt vår handledare. Vi har fått tillstånd av 

förskolechefen samt pedagogerna att genomföra observationerna. Vi vore 

tacksamma om ni skriver under och lämnar lappen så snart som möjligt. 

 
Nedan finns våra kontaktuppgifter om du/ni har några funderingar. 
 

Med vänlig hälsning 
Mikaela Hult              Maria Norrby 
070-xxxxxxx            073-xxxxxxx 
mihu1201@student.miun.se    mano1203@student.miun.se 

 

Lämnas åter till förskolan 

Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i observationer vid matsituationer. 

Jag/vi vill inte att mitt/vårt barn deltar i observationerna.                 
Vårdnadshavare 1: ………………………………………………………… 

Vårdnadshavare 2: ……………………………………………………………… 

Barnets/barnens namn: ………………………………………………………… 

Datum: ………………………… Ort: ………………………………….. 

 


