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Sammanfattning 

 
Syftet med den här studien är att undersöka förskolans genusarbete under den pedagogiska 

måltiden, och att i denna pedagogiska miljö se på det samtal som råder mellan pedagog och 

barn samt mellan barnen. Forskning har visat att samspelet under den gemensamma måltiden 

ger stora möjligheter att stimulera barnens utveckling och att samtalet är av yttersta vikt vad 

gäller påverkan av den utvecklingen Detta gäller både de barn som är involverade i samtal och 

de barn som observerar, oavsett om samtalet är planerat och/eller styrt av pedagogen eller 

inte. Under själva måltiden blir barnens röster hörda och de medverkar i en social gemenskap. 

Forskning kring könsskillnader i förskolan visar att skillnaderna varierar mellan olika 

pedagogiska miljöer, men eftersom den pedagogiska måltiden ger störst utrymme för att 

påverka det så viktiga samtalet baseras min studie på samspelet i just denna miljö.  

 

Studien består av två delar, dels en observationsstudie av måltidsskeendena och dels 

intervjuer med de två pedagoger som deltagit vid luncherna. Vad som framträder i resultatet 

är att flickor och pojkar samtalar på olika sätt ur ett genusperspektiv och det görs tyligt att 

pedagogens reaktioner och verbala återspel är annorlunda beroende på vilket kön pedagogen 

talar till. De två pedagoger som intervjuats ser olika på genusarbetet i förskolan och vad man 

har för möjligheter som pedagog att påverka genom samtalet vid matbordet. Under 

intervjuerna med pedagogerna ville jag undersöka hur dessa tänker kring sitt agerande under 

skeendena, hur de använder samtalet och hur mycket utrymme de anser att språket som 

redskap ges i det kontinuerliga genusarbetet.  

 

Nyckelord: 

Genus, förskola, den pedagogiska måltiden, observation, intervju. 
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Inledning 

”Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan 

och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och 

pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och 

pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar från 

stereotypa könsroller.” 

(Lpfö98, 2010, s. 16)  

 

Både som människa, kvinna och kanske framförallt som mamma till tre barn känner jag 

mycket starkt för att bidra till ett bättre och mer jämställt samhälle. Jämställdhet är ett 

grundläggande demokratiskt värde, en förutsättning för fattigdomsbekämpning och något som 

medvetet eller omedvetet påverkar oss varje dag. Trots att Sverige ur ett internationellt 

perspektiv ligger i framkant vad gäller jämställdhetsarbete talar statistiken sitt tydliga språk; 

män har fortfarande det största inflytandet i samhället, löneskillnaderna mellan män och 

kvinnor är i princip oförändrade sedan 1980-talet och kvinnor lägger fortfarande långt fler 

timmar på dygnet till obetalt arbete (hem och barn) - för att nämna några saker. Baksidan för 

män är istället till exempel sämre kontakt med sina barn, missbruk eller för tidig död på grund 

av. hjärt- och kärlsjukdomar till följd av bland annat arbetsbörda. (Statistiska centralbyrån, 

2014).  

 

För att förstå vad som driver till jämställdhet och ojämställdhet måste man förstå något jag 

upplever att jag alltid haft i bakhuvudet men som jag inte helt och fullt insåg förrän jag 

påbörjade min utbildning till förskollärare, och ännu mer när jag själv skaffade barn. Denna 

insikt grundar sig i hur mycket genus påverkar båda begreppen och hur starkt förankrad vår 

kategorisering av kvinnligt och manligt är, vare sig den kategoriseringen är medveten eller 

omedveten. Jag slogs vidare av hur vi alla också skapar fortsatt kategorisering genom både 

medvetna och omedvetna handlingar helt enkelt eftersom den genusordningen är ”normal” för 

oss (Hirdman, nr 3, 1988). Som exempel kan nämnas könskategorisering av färger – en rosa 

potta till flickor och en blå till pojkar, eller vår omedvetna värdering av till exempel ordet 

”pojkflicka” som något positivt och ett allmänt vedertaget begrepp tillskillnad från 
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”flickpojkar” som vi aldrig hört talas om. De pojkar som bryter mot könsnormerna och ger sig 

in på traditionellt ”flickiga” arenor ses helt enkelt som avvikare i större utsträckning än flickor 

som bryter mot könsmönstren (SOU 2006:75, s. 69). 

 

Alltså, om vi genom invanda genusmönster skapar ojämställdhet kan vi rimligen anta att vi 

genom genusarbete också kan skapa jämställdhet, framförallt vid påverkan i tidig ålder. Varje 

dag ger lunchtillfället i förskolan pedagoger och barn ett tillfälle att i något mer samlade 

former samtala med varandra. Pedagogen har direkt eller indirekt möjlighet att utveckla och 

utmana barnens resonemang kring genus, och i förlängningen påverka deras syn på manligt 

och kvinnligt. Jag har i den här studien valt att genomlysa genusrelaterade skeenden under 

den pedagogiska måltiden för att närmare förstå om, hur och vad vi som pedagoger kan 

påverka i detta samtal. Jag vill undersöka om det är någon skillnad på hur pedagogen bemöter 

pojkar respektive flickor i samtalet under den pedagogiska lunchen samt hur barnen bemöter 

varandra och hur de pedagogiska måltiderna ter sig utifrån ett genusperspektiv. 

 

Jag vill passa på att tacka min familj, inte bara för stödet under tiden jag arbetat med denna 

studie, utan också för att ni ständigt utmanar och utvecklar mina egna invanda mönster. Tack.  
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Bakgrund 

Pedagogerna i förskolan ska enligt förskolans läroplan ”motverka traditionella könsmönster 

och könsroller” (Lpfö98, 2010, s.5). Det står vidare att ”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” (Lpfö98, 2010, s.5). Det har från 

det att förskolan tilldelats en egen läroplan tydligt gjorts gällande att pedagoger ska arbeta för 

att förhindra stereotypa könsmönster då forskningen tydliggjort att barns genusperspektiv och 

könsidentitet formas och påverkas under förskoleåren. Ur den synvinkeln är det viktigt och 

intressant att lyfta fram hur genusarbetet fungerar och också vilket inflytande pedagogerna 

anser sig ha på barnens utveckling.  

 

Texten i läroplanen är tolkningsbar och exakt hur det som sägs i den och hur detta arbete ska 

gå till ska de professionella pedagogerna avgöra på daglig basis. I den här studien 

koncentrerar jag mig på språket och samtalet barnen emellan och mellan barn och pedagog. 

Om det finns sådana vill jag definiera vilka skillnader som finns i samtalet och lyfta fram vad 

som händer i en specifik situation på förskolan utifrån ett genusperspektiv. Jag vill också 

undersöka vilka val pedagogen gör, medvetna eller omedvetna, och hur man som pedagog 

möter de olika könen i dialogen med barnen. Anna Ubysz, genuspedagog och författare till 

magisteruppsatsen ”Genus och jämställdhet i förskolan” gjorde en undersökning år 2007 där 

hon kom fram till att pedagogerna på förskolan inte tänkte på genusperspektivet när de 

planerade sitt arbete. Jag vill undersöka hur det ser ut idag, sex år senare och i en tid då 

jämställdhet är en ständig debattfråga. Den specifika situation jag tittar på är den pedagogiska 

lunchen.  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Detta avsnitt inleds med en genomgång av forskningsresultat som är väsentliga för denna 

studie. Jag belyser vad pedagogerna har för möjligheter att arbeta med genus i förskolan och 

hur detta arbete kan påverka barnen. Delen inleds med en inblick i skillnader mellan pojkar 

och flickor utifrån könsidentitet och fortsätter med en redogörelse för forskning kring 

språkliga skillnader samt ett avsnitt kring olika metoder att arbeta med genus i förskolan. 

Översikten avslutas med de teoretiska utgångspunkterna jag inriktar min studie på.  

Litteratururvalet har initialt skett på en bredare basis för att sedan begränsas till forskning jag 

anser är direkt relevant för min studie och som refereras till i denna uppsats.  

 

Flickor och pojkar i förskolan 

Den forskning och rapportering jag arbetat med inför denna studie fastslår för det första att 

kön är något vi föds med medan genus och könsidentitet är socialt betingat. Vidare bekräftar 

forskningen att flickor och pojkar agerar olika utifrån ett genusperspektiv redan i 

förskoleåldern och att de genusrelaterade olikheter vi uttrycker redan som barn, har formats 

av yttre påverkan baserad på föreställningen om vad som är feminint och maskulint. Kent 

Larssons forskning från tidigt 1980-tal hävdar bland annat att barn egentligen bara svarar på 

omgivningens krav på hur de ska bete sig som flicka eller pojke. Larssons forskning visar att 

barn socialiserar i olika roller och att den här socialisationen till slut innebär att barnet 

anpassar sig till omgivningens krav, normer, moral och till de förväntningar som omgivningen 

har på dennes beteende (Larsson, 1981, s. 23). Forskare hävdar vidare att man är ytterst 

påverkbar i förskoleåldern: ”Ingen period i livet tycks människor lära så mycket som under 

sina första fem år. Under denna viktiga tid är barnen i förskolan.” (Sheridan & Pramling, 

2012, s. 100). 

 

Som exempel på hur skillnaderna mellan könen tar sig i uttryck kan vi titta på Davies 

forskning som bland annat beskriver skillnader mellan pojkar och flickor i leken. Davies 

iakttagelser visar att pojkar tenderar att leka vad Davies definierar som ”tuffa” lekar. Till 

exempel kan de ha ett vildare och ganska ruffigt samspel med varandra i kuddrummet eller att 

de jagar varandra. Davies hävdar också att pojkar leker mer med klassiska pojkleksaker som 

till exempel lego eller med bilar. Flickor å andra sidan leker i större utsträckning lugnt och 
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metodiskt till exempel med dockor och med att bygga pussel, eller spenderar långa stunder 

med med pedagogerna och hjälper till (Davies, 2003, s. 113-115). Det här hjälpbeteendet hos 

framförallt flickor tas även upp av annan forskning och själva beteendet kallas i allmänhet för 

hjälpfröknar. Som exempel beskriver Strandell (2001) hur flickor, framförallt de äldsta på 

avdelningarna agerar hjälpfröknar genom att kontrollera att de andra barnen följer uppsatta 

regler, genom att de utför olika praktiska uppgifter som att väcka de mindre barnen efter 

dagvilan, få barnen att samlas och sätta sig i ring, eller kontrollera turordningen i 

jourvaktsschemat vid matbordet. Strandells forskning visar att flickorna genom detta beteende 

känner delaktighet i verksamheten (Strandell, 2001; Odenbring, 2010, s.42). 

 

Ovan exempel illustrerar ett par av de skillnader i beteende kopplat till barns uppfattning av 

hur de ska bete sig som flicka eller pojke. Jag har också nuddat vid hur det psykosociala 

påverkar dessa skillnader och barns uppfattning om genus och sin egen genusidentitet, något 

jag kommer att återkomma till i de teoretiska perspektiven.  

 

Språket i förskolan 

Med språket förmedlar vi våra tankar till varandra och genom vårt sätt att uttrycka oss 

avspeglas våra attityder till omvärlden. Som bland annat Larsson konstaterat kräver 

omgivningen av barnen att de från en tidig ålder skall bete sig på ett visst sätt ur ett 

genusperspektiv, och barnen uppfyller dessa krav bland annat genom sitt språkliga uttryck. 

Larsson beskriver vidare hur pedagogerna i hans forskning styrker barnens invanda mönster 

genom samtalet och deras inlemmande i olika roller blir en process där barn och vuxna 

förstärker varandra (Larsson, 1981, s. 23). 

 

För att illustrera skillnader i språket vill jag framhålla en studie av Kajsa Svaleryd som är 

forskare inom genus. Svaleryd har efter sina observationer vid matbord i förskolan sett att 

pojkar använder mer verb än flickor och ofta i form av imperativ. De kommunicerar alltså 

genom uppmaningar. Flickor är i sin tur mer beskrivande än pojkar och kan i högre grad 

beskrivna upplevelsen av en känsla och på ett mer utvecklat sätt förklara sinnesstämningar 

(Svaleryd, 2006, s.17). Svaleryd ser även i sina observationer att flickornas beskrivande 

förmåga tar sig i uttryck vid matbordet och de ber om saker i längre och förklarande meningar 

(ibid 2006 s. 18). Denna skillnad är också tydlig i Kajsa Wahlströms filmer från förskolan 

Tittmyra i Gävle där hon studerade samspelet mellan pedagoger och barn. Utöver samma 
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språkliga skillnader som Svaleryd uppmärksammat, såg Wahlström dessutom att pojkarnas 

uppmaningskommunikation lönade sig. Efter en uppmaning från en pojke reagerade flickorna 

genom att skicka köttbullarna, mjölken eller vad nu än pojken behövde – precis som i 

Larssons beskrivning av hjälpfröknar. (Lagerblad, 2007, Svenska Dagbladet). 

 

Det finns dock studier som visar på en viss motsättning, även om det mer handlar om en 

tolkning av ett agerande snarare än ett faktiskt samtal. Detta görs gällande i Ylva Odebrings 

avhandling ”Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar” där det visar sig att både pojkar och 

flickor stöttar lärarna och hjälper kompisarna. Vidare ser Odebring att pojkarna inte var rädda 

för att visa fysisk närhet till varandra eller uttrycka känslor. Däremot visade även Odebrings 

studie på skillnaderna i det språkliga bemötande från pedagogerna. Ofta fick pojkarna mer 

beröm och uppmärksamhet och flickorna blev mer ”stötdämpare” (ibid., s.118).  

 

Pedagogens möjlighet att arbeta med genus 

En av de senaste i raden av forskning kring genus i förskolan återfinns i ”En rosa pedagogik”. 

Eidevald (2011), en av forskarna i boken, tar upp två olika observationer som har genomförts 

på en förskola för att utifrån dessa visa hur olika föreställningar om flickor och pojkar är en 

del i hur förskolan hjälper till att ”göra” barnen olika utifrån ett genusperspektiv, precis som 

vi sett i tidigare forskning jag tagit upp. Eidevald säger att det går att förstå varför 

pedagogerna aktivt skiljer mellan flickor och pojkar men hävdar att det framförallt sker 

omedvetet. Denna omedvetenhet i interagerandet med barnen är något som går igen i flera 

studier och både Ylva Odebring och Kajsa Wahlström ser detta i sina observationer. Trots 

ambitionen hos pedagogerna att medvetet arbeta med genus märker de inte själva varken att 

eller hur de samtalar på olika sätt med pojkar och flickor. Wahlström beskriver detta i ett 

talande exempel kring en blomrabatt. ”När pojkarna trampade i blomrabatten kunde vi ge dem 

en arg blick och uppmana kort: ”Gå inte där!” När flickorna gjorde samma sak kom vi istället 

med långa beskrivande förklaringar om att de stackars blommorna som växte där kunde gå 

sönder. Vi presenterade också alternativ genom att föreslå att flickorna skulle gå på ett annat 

ställe” (Lagerblad, 2007, Svenska Dagbladet). 

 

Kajsa Wahlström sammanfattar sina studier genom att hävda att pedagoger har en skyldighet 

att ta reda på hur verkligheten är, till skillnad från hur vi tror att den ser ut. Det finns förstås 

oändligt många alternativ för hur vi kan interagera med barnen, och just därför behöver vi 
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analysera vårt eget och varandras förhållningssätt. Wiklund, Petruson-Nahlin och Schönbäck i 

”En rosa pedagogik” hävdar även de att analyserna behövs för att synliggöra vilka olika sätt 

man kan tänka sig använda språket på och vilka möjligheter det innebär (Wiklund, Petruson-

Nahlin och Schönbäck, 2007: Taguchi, Bodén, Ohrlander, 2011, s.97). 

 

Vidare presenterar flera forskare olika metoder för pedagoger att arbeta med för att skapa en 

bredare könsidentitet hos förskolebarnen, och hur man kan arbeta med hur barnen kan bli mer 

toleranta, agera mer jämlikt i förhållande till varandra och kunna se nya möjligheter. Svaleryd 

hävdar att det är viktigt att såväl flickor som pojkar får höra positiva kommentarer om saker 

de säger och gör oavsett om beteendet anses kvinnligt eller manligt, för att på så sätt 

möjliggöra skapandet av en trygg och bred könsidentitet (Svaleryd, 2006, s. 82). Även 

Danielsson och Jansson redogör för en rad metoder för att påverka barnen på ett sätt som inte 

tar hänsyn till deras könsutvecklingsprocess. De påpekar hur viktigt samtalet är och tar upp 

flera konkreta språkliga exempel varav att använda ordet ”barn” i stället för ”hon” eller ”han”, 

”pojken” eller ”flickan” är ett. I Klara Dolks studier tar hon upp en genuspedagogik som 

handlar mer om ett förhållningssätt än en särskild metod men där samtalet är centralt. Hon 

menar att det till största delen handlar om att ställa frågor snarare än att komma med 

metodiska och säkra svar och att frågeställningarna i sig breddar barnens bild av genus. (Dolk, 

2007; Taguchi, Bodén, Ohrlander, s.56). 

 

Det finns dock forskare som hävdar att genusbreddande arbete snarare kan vara negativt för 

barns könsutveckling. ”Att försöka hjälpa små barn att komma fram till en förståelse av sitt 

kön är en angelägen uppgift för föräldrar och givetvis också för förskolans personal. Den 

utvecklingsfas då barnen tror att det är möjligt att tillhöra båda könen samtidigt ska ju så 

småningom övergå i att en alltmer stabil könsidentitet skapas. Här är åldern ett till fem år 

grundläggande. Barn i den åldern har ingenting att vinna på de olika manipulationer med 

gränsöverskridande inslag som i svensk förskolepedagogik mer eller mindre medvetet 

förväxlas med jämställdhetsarbete. I stället är det möjligt att det hos en del barn medför 

onödig existentiell förvirring och osäkerhet” (Danielsson & Jansson, 2010, s. 37).  Danielsson 

och Jansson fortsätter: ”Vad ett förskolebarn har att vinna på att förvirras i sin 

könsuppfattning är emellertid en öppen fråga. Vuxna människor bör naturligtvis få konstruera 

sina könsuppfattningar bäst de vill men förskolebarn befinner sig i ett skede i livet då de 

behöver omgivningens stöd för att utveckla sin könsidentitet. I själva verket är det ett intrång i 
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barns könsutveckling att ignorera eller att inte erkänna deras behov av sådant stöd. Småbarnen 

behöver bekräftelse när det gäller könstillhörighet” (Danielsson & Jansson, 2010, s. 110).   

 

De studier jag tittat på säger alltså att språk och samtal är centralt i utvecklingen av 

uppfattningar kring genus, och att det finns en rad olika samtalsmetoder för att bredda barnens 

kulturbundna sätt att uppfatta sig själva och sin omgivning. Vygotskij hävdar även genom sin 

forskning att dialogen med den vuxne är en nödvändig förutsättning för inlärning (Vygotskij, 

1995, s.10) och som ett resultat av Eidevalls forskning anser denne att medan leksaker, 

material och miljö självklart anses viktiga i det genuspedagogiska arbetet är pedagogernas sätt 

att använda språket det absolut mest avgörande verktyget i arbete för jämställdhet (Eidevald, 

Taguchi, 2011; Taguchi Bodén,Ohrlander, 2011, s.27).  

 

Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

I min studie utgår jag från det socialpsykologiska perspektivet och det sociokulturella 

perspektivet. Socialpsykologins fokus på hur olika sociala grupperingar och omgivningar 

påverkar individens utveckling och identitetsskapande applicerar väl till studiens 

frågeställningar. Socialpsykologin är dock ett brett perspektiv varför jag valt att även använda 

mig av det sociokulturella perspektivet då språket har en så central del inom denna teori och 

det framförallt är just språkliga företeelser jag tittar på i denna studie.  

 

Det socialpsykologiska perspektivet 

En av socialpsykologins grundtankar är att individen inte föds med en förutbestämd identitet 

utan att vårt Jag formas av yttre påverkan, så som bland annat beskrivs i Meads teori 

angående Jaget och dess uppkomst. Mead hävdar att Jaget bildas av min respons på den 

attityd hos andra som i sin tur framkallas av det inflytande min sociala handling har - och vice 

versa. ”Den sociala processen att öva inflytande på andra i en social handling och sedan inta 

den attityd hos de andra som framkallas av den stimulus, och sedan i sin tur reagera på 

denna respons, som bildar ett jag (Mead, 1976, s.131). Jaget påverkas alltså av omgivningen 

och påverkar också självt sin omgivning och omgivningens attityder mot olika beteenden. 

 

Den socialpsykologiska teorin tar även upp att man som individ, utöver att reagera på sociala 

sammanhang där man själv interagerar, även tar över normer och värderingar av närstående 
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personer och samhället i stort. Mead samlar detta som hela samhällets attityd och kallar det 

”significant others” (Månsson, 2000, s.74). Genom interaktion med och betraktande av 

”significant others”, och uppfattningen om deras respons på ett beteende, får en person en 

känsla av vem han eller hon är, och utvecklar en förståelse över hur man ska agera i ett givet 

sammanhang och i en given roll. 

 

Det sociokulturella perspektivet 

Även inom den sociokulturella teorin anses det att samspelet är kärnan av människans 

utveckling och lärande och att allt samspel sker innan utveckling kan ske. Vygotskij (1995) 

hävdar att samspelet är överordnat individualiteten på så sätt att samhället och gemenskapen 

rymmer ett kulturellt arv som ligger till grund och är en förutsättning för utveckling. Inom 

denna teori talar man om begreppet hjälpmedel som en självklar och central del. Man menar 

att all människans kontakt med omvärlden sker med vissa hjälpmedel och att dessa fungerar 

som en kanal mellan individ och verklighet. Alla hjälpmedel och all kunskap som finns lagrat 

i samspelet mellan människor, språket och hur det används samt verktyg och andra 

hjälpmedel som utnyttjas i alla våra aktiviteter, utgör tillsammans detta kulturella arv. Dessa 

kulturella minnen, som nedärvs i generationer, och det språk du växer upp med blir i 

förlängningen även ditt inre språk som på ett sätt växer ihop med tanken under din uppväxttid. 

 

Vygotskij (1995) anser att människan tolkar och förstår sin omgivning med hjälp av språket 

och inom det sociokulturella perspektivet är språket centralt. Språket verkar som ett redskap 

för människan och genom detta redskap skapar människan mening och påverkar interaktionen 

mellan människor som socialt agerar och förhåller sig till varandra i olika sociala 

sammanhang (Vygotskij, 1995; Månsson, 2000, s.72). Kulturen utgör dock fortfarande kärnan 

för vilken typ av personrefererande som sker i samtalen. Oavsett vilken kulturell kontext vi är 

en del av passerar mycket av det som verbalt uttrycks utan att vi reflekterar närmare över det 

(Odenbring, 2010, s.25).  

 

Språkutvecklingen ser Vygotskij alltså som ett mönster för människans kulturella utveckling. 

Språk uppkommer ursprungligen som ett medel för kommunikation mellan barnet och 

människorna runt det och transformeras sedan till det inre språk och till en inre psykisk 

funktion som ger grunden för barnets eget tänkande. Källan till tal och inre tänkande är 
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barnets relation till människorna runt omkring det och detsamma gäller för barnets 

viljehandlingar (Vygotskij, 1995; Odelfors, 1996, s. 9).  

 

Centrala begrepp 

I grunden utgår en könskategorisering från biologiska faktorer. Med hjälp av de yttre 

biologiska faktorerna könsorgan, kromosomer och hormoner kan man i de flesta fall 

kategorisera människor som antingen kvinnor eller män (Edlund, Erson, Milles, 2007, s. 29).  

När man könskategoriserar någon faller man lätt in på begreppet könstillhörighet som också 

förklarar vilket kön man tillhör, man eller kvinna. Begreppet genus betecknar det sociala 

könet, det vill säga de föreställningar om manligt och kvinnligt som finns i samhället. 

Utgångspunkten är att genus är något som skapas, det är alltså inte medfött. Genus är det 

kulturella och det sociala könet, det som anses vara kvinnligt och manligt (Wedin, 2009, s. 

45). Oavsett vilka skillnader och likheter vi tror oss finna mellan könen är de ett resultat av 

våra egna mänskliga påfund (Svaleryd, 2006, s. 40).  

 

Begreppen könsidentitet och genus började användas på 1960-talet inom psykiatrin för att 

kunna begreppsliggöra processen vid könskorrigerande operationer av barn med obestämbart 

eller flera kön. De används idag som vetenskapliga begrepp inom en rad ämnesdiscipliner 

som alla har sina egna definitioner. Inom feministisk teori och genusvetenskap hänvisar 

begreppet genus till ett socialt konstruerat ”kön”. När vi i vardagligt tal i Sverige i dag talar 

om könsidentiteten brukar vi mena en persons subjektiva självupplevelse av att tillhöra ett 

visst kön (Taguchi, Bodén, Ohrlander, 2011, s.33).  

 

Man – kvinna är en dikotomi och en hierarkiskt värdeladdad uppdelning av befolkningen i två 

könskategorier, och där det som betecknas som manligt (maskulint) respektive kvinnligt 

(feminint) förstås som ömsesidigt uteslutande egenskaper. Identiteten är något väldigt 

komplext och kön/genus är en central aspekt av den. Vi fyller i någon av kategorierna man 

eller kvinna som könsidentitet på en mängd officiella dokument (ibid., 2011, s.33). Få 

händelser är så obetydliga att vi inte tänker i termer av kön. Könet är i särklass den viktigaste 

egenskapen när det gäller att kategorisera människor, viktigare än både ålder, religion och 

etnicitet (Olofsson, 2007, s. 23).   
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Beroende av uppfostran och traditioner säger man att man och kvinna spelar olika 

(köns)roller. Begreppet var populärt på 1970-talet, men används numera sällan av 

genusforskare. Det anses ge en felaktig bild av könet som en roll som man bara spelar, och 

därför lätt kan gå i och ur (Olofsson, 2007, s. 119). Även Davies menar att begreppet 

”könsroll” bidrar till att vilseleda oss och att den begreppsmässiga uppdelningen av en 

människa i ett biologiskt jag (kön) och ett socialt jag (genus) leder till förvirring. Teorin om 

könsroller utgår ifrån att det finns en biologisk grund för skillnader mellan kön. De ”roller” 

som barn får lära sig av vuxna är en social fernissa uppe på de ”verkliga” biologiska 

skillnaderna (ibid., 2007 s.17). I förskolans historia fanns det en diskussion kring kön och 

könsroller och begreppet ”roll” representerade en förståelse för att kön var något konstruerat 

och förändringsbart. (SOU 2006:75, s. 32). 

 

Begreppet könsblindhet kan man säga är att könsmönstren sitter så djupt införlivade i vår 

personlighet att de nästan blir osynliga för oss (Olofsson, 2007, s. 119). Gränsen mellan 

könsneutralitet och genusmedvetenhet, eller könsblindhet, är ofta väldigt tunn. I de vuxnas 

fördelning av arbetsuppgifter till barn i förskolan förekommer ofta ett könsblint perspektiv. I 

ambitionen att vara könsneutral bortser man från de könsmönster som de flesta vuxna följer 

och därmed även vidarebefordrar till barnen (SOU 2006:75, s. 158).  När det kommer till 

begreppet könsmönster är det viktigt att inse att individer begränsas av den rådande strukturen 

och gängse handlingsmönster. Detta är inte bara en yttre begränsning, utan ger den 

begreppsmässiga ramen – liksom fysiska mönster och känslor – som individer använder när 

de positionerar sig som män eller kvinnor (Davies, 2003, s.27). Eidevald och Taguchi vill 

hävda att det har skett ett avgörande diskursivt skifte i förhållande till hur man tänkte från 

1960-talet fram till och med långt in på 1990-talet; från en föreställning om att vuxna i 

förskolan endast kan agera förebilder och rollmodeller med syftet att få barnen att lära sig 

spela nya könsroller i samhället, till en föreställning om att det faktiskt, i grunden, går att 

förändra barnens genus- och könsidentiteter (Eidevald, Taguchi, 2011; Taguchi Bodén, 

Ohrlander, 2011, s. 27 ).  

 

Måltidens primära funktion på förskolan är av vårdande karaktär men också ett tillfälle att 

samtala. Barn ska få mat, men inom situationen finns även ett pedagogiskt perspektiv, därav 

begreppet ”pedagogisk måltid”. Måltiden beskrivs som en situation som är ett bra tillfälle till 

inlärning och personlighetsutveckling. Ett tillfälle som pedagogerna kan använda sig av för att 

nå sitt mål genom samtal (Lindström, Ståbi, 2007, s.2). 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syfte 

Syftet med den här studien är att genom analys av skeendena under den pedagogiska måltiden 

undersöka språkliga skillnader mellan könen och om, eller hur, pedagogerna utnyttjar eller 

inte utnyttjar språket i arbetet med genus under måltiden samt pedagogernas egen inställning 

till genusarbete och dess möjligheter.  

 

Frågeställningar 

 På vilket sätt visar sig språkliga skillnader mellan pojkar, flickor och pedagoger i 

samtalet vid den pedagogiska måltiden? 

 När det uppstår en händelse eller ett samtal där det finns en möjlighet att bredda 

barnens genusperspektiv och/eller könsidentitet utnyttjar pedagogen detta, och i så 

fall, på vilket sätt? 

 Hur ser pedagogerna själva på sin roll som påverkare vid arbete med genusutveckling? 

 

Metod 

Under den här delen redogörs vilka typer av metoder som har valts för undersökningen och 

även varför dessa har valts. Först presenterar jag urval och de två datainsamlingsmetoder som 

jag har använt mig av. Sedan beskriver jag vilka etiska aspekter jag har tänkt på under 

studiens gång.  

 

Metod för datainsamling 

De metoder jag använder mig av i denna studie är observationer av den pedagogiska måltiden 

samt intervjuer med två pedagoger. Frågeställningarna i intervjuerna kräver noggranna 

observationer då dessa kompletterar observationerna i form av säkerställande av 

pedagogernas tankar kring genusarbete i förskolan i allmänhet och respektive pedagogs tankar 

kring skeendena under mina observationer i synnerhet. De observationsspecifika 

intervjufrågorna har jag utformat efter att observationerna ägt rum för att i intervjun kunna 

hänvisa till skeendena under lunchen. Intervjufrågorna är uppbyggda på liknande sätt för 
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respektive pedagog, men vissa frågor skiljer sig utifrån skeendena under observationerna vid 

just den pedagogens bord. När jag ställer frågorna till pedagogerna angående observationerna 

har jag delgett dem vilken situation frågorna avser. Under de två intervjuerna undersöks alltså 

hur pedagogerna vid sina respektive matbord upplever och tänker kring genusarbetet på 

förskolan samt hur de ser på skeendena under observationsluncherna. 

 

Urval 

Grunden för min studie bygger dels på sju observationstillfällen vid den pedagogiska lunchen 

på en förskola och dels på två intervjuer jag gör efter observationerna med respektive pedagog 

som deltagit vid dessa luncher. Det var viktigt att göra så många observationer som möjligt då 

dessa utgör den största delen av min datainsamling. Fler observationer än de jag redovisar 

under resultatdelen har gjorts. Ett par observationer föll bort då de inte gav något resultat 

utifrån mina frågeställningar. Observationerna sker under slumpmässigt valda dagar i veckan i 

sex veckors tid, men alltid med samma pedagoger och kärna av barn. Efter dessa sex veckor 

hålls intervjuerna med pedagogerna. De två pedagogerna jag har valt att intervjua har genom 

telefonsamtal blivit tillfrågade om att medverka i min studie och tackat ja. Det är vid dessa två 

pedagogers matbord som observationerna äger rum. Pedagog ett är en mycket erfaren 

pedagog som inom kort går i pension och pedagog två befinner sig i tidig medelålder. 

 

Förskolan där datainsamlingen sker ligger en liten bit utanför en av Sveriges större städer och 

representerar en vanlig förskola i Sverige som ska följa rådande läroplan. Förskolan har fyra 

avdelningar; två småbarnsavdelningar, en syskonavdelning och en resursavdelning. Min 

studie genomförs på syskonavdelningen där det vistas 21 barn i åldrarna tre till fem år. På 

avdelningen arbetar tre pedagoger. 

 

De pedagogiska luncherna sker i tre separata rum. Barnen vid matborden är tre till fem år 

gamla och det sitter en pedagog vid varje bord. Vid de matbord jag observerade sitter fyra 

flickor och tre pojkar vid matbord ett och vid matbord två sitter två pojkar och fyra flickor. 

Jag observerade inte båda matborden vid samma tillfälle utan började vid matbord ett de 

första veckorna och övergick därefter till matbord två. Mina anteckningar kring varje 

observation genomfördes direkt efter lunchen. 
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Genomförande 

För att sätta mig in i skeendena under den pedagogiska lunchen på ett så noggrant och 

integrerat sätt som möjligt utan att själv påverka händelseförloppen använde jag mig av 

direktobservationer där jag var en ”fullständig observatör” (Esaiasson, 2012, s.306). Genom 

att applicera denna observationsteknik under den pedagogiska lunchen kunde jag lägga allt 

mitt fokus på pedagogen och barnen runt matbordet. Observationerna pågick under sex 

veckors tid, tre dagar i veckan från klockan 11.00 – 12.00. Valet av tid baseras på att det är 

vid detta tillfälle på dagen som barnen och pedagogerna äter lunch tillsammans.  

 

Som uppföljning till observationerna genomfördes två separata intervjuer med pedagogerna. I 

intervjusammanhang måste de intervjuade känna förtroende för intervjuaren samt respektera 

syftet med intervjun. Som intervjuare måste man klargöra vad intervjun ska mynna ut i och ge 

den intervjuade tillfälle att ge ett informerat samtycke till att delta, vilket båda pedagogerna 

gjorde. Det är viktigt att försäkra intervjupersonen om att resultaten kommer att presenteras 

på ett sådant sätt att det inte går att identifiera vem som har sagt vad (Johansson, Svedner, 

2004, s.26) varför jag benämner pedagogerna ”Pedagog ett” och ”Pedagog två”. Intervjuerna 

skedde på ett ställe där den intervjuade kände sig så bekväm som möjligt och där vi fick lugn 

och ro (Esaiasson, 2012, s.268).  

 

Jag inledde intervjuerna med ”uppvärmningsfrågor” där jag ställer enklare frågor för att sedan 

övergå till mina intervjufrågor kring ämnet (ibid., 2012, s.265). För att ytterligare bidra till en 

mer avspänd miljö har jag inte använt mig av någon inspelningsapparat utan antecknat under 

intervjuernas gång. Jag befarade att pedagogerna eventuellt skulle bli mindre frispråkiga om 

jag spelade in dem. 

 

Material 

Under observationerna använder jag inget material, jag har istället valt att skriva ned 

anteckningar direkt efter med penna och papper i en observationsmall (bilaga fyra). Detta gör 

jag på förskolan i direkt anslutning till att lunchen avslutas. Observationsmallen ger mig stöd 

då jag valt att använda mig av löpande protokoll, där man kontinuerligt observerar och i egna 

ord beskriver ett skeende (Johansson, Svedner, 2004, s.31). 

 



15 

 

Det material jag använder mig av under intervjuerna är penna och papper och jag tar löpande 

anteckningar under intervjuns gång. Det viktigt att jag direkt efter intervjuerna sätter mig ner 

och sammanfattar det material som jag har samlat in medan det är färskt i minnet, varför jag 

även i direkt anslutning till intervjuerna gått igenom mina löpande protokoll i förhållande till 

intervjuerna. 

 

Det material jag bygger analysen på är således observationsanteckningar, nedtecknade 

intervjusvar samt nedtecknade reflektioner efter intervjuerna.   

 

Databearbetning och analysmetod 

Observationerna har bearbetats på så sätt att jag efter varje pedagogisk lunch direkt antecknat 

skeenden under observationen som ur ett genusperspektiv har bäring i min studie. Detta 

gjorde jag på förskolan i direkt anslutning till att lunchen avslutades.  

 

Observationerna redovisas på följande sätt: observation ett (matbord ett), observation två 

(matbord ett) etcetera. Därefter redovisas de fyra observationer jag gjorde vid matbord två på 

samma sätt. Skeendena redovisas ordagrant. 

 

Efter redovisningen av respektive observation presenteras intervjuerna under tre rubriker 

(teman). I min analys redovisas observationerna samt intervjuerna sammankopplat med delar 

ur litteraturen. Intervjuerna genomfördes på förskolan och direkt efter renskrev jag materialet 

utifrån temana. Jag har delat upp det i tre teman (Braun, Clarke, 2006, nr3, s. 77-101). Båda 

pedagogerna har samma tre teman men jag redovisar en pedagog i taget.  

 

Validitet och reliabilitet 

Datainsamlingen inför analysen av min studie syftar till att samla in tillräckligt många 

genusrelaterade faktiska interaktioner barn emellan och mellan barn och pedagog samt att 

fånga pedagogernas uppfattning kring genusarbete i allmänhet och skeendena under luncherna 

i synnerhet. Interaktionerna har samlats in genom observationer av de pedagogiska luncherna. 

I direkt anslutning till att luncherna avslutas använder jag mig av papper och penna och för 

löpande protokoll i en observationsmall (bilaga fyra), där jag i egna ord beskriver skeendena 

med utgångspunkt i en händelse under lunchen. (Johansson, Svedner, 2004, s.31). Efter att 
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varje session avslutats fördes alla anteckningar in i ett sammanställande exceldokument för att 

lätt kunna sorteras, bearbetas och analyseras.  

 

Den intervjuteknik jag använt mig av är kvalitativ intervju (Johansson och Svedner, 2004), 

vilket innebär att inga ledande frågor ställs. Intervjusvaren kan däremot generera passande 

följdfrågor samt resultera i diskussioner. Exempel på följdfrågor som använts är ”när?”, 

”var?”, ”hur?”, ”hur ofta?”, ”ge exempel?” och frågor där jag bett den intervjuade förtydliga 

sig eller utveckla sitt resonemang ytterligare (Johansson, Svedner, 2004, s.26). Syftet med 

intervjun är att få så uttömmande svar som möjligt för att säkra att den intervjuades tankar och 

resonemang stämmer överens med det som faktiskt uppfattats av mig som intervjuare. Efter 

varje intervju redogjorde jag kort för vad jag hade antecknat, vilket gav pedagogerna 

möjlighet att göra tillägg eller förtydliga sitt resonemang. Efter att varje intervju avslutats 

fördes alla anteckningar in i ett sammanställande exceldokument för att lätt kunna sorteras, 

bearbetas och analyseras. 

 

Etiska aspekter 

Jag har i min studie tagit hänsyn till de krav som ställs angående tystnadsplikt, anonymitet 

samt sekretess. De barn och pedagoger jag har observerat och intervjuat är helt anonyma och 

det förekommer ingen spridning av händelser eller personuppgifter om någon av de 

inblandade i studien. Vilken förskola som använts och miljön kring denna nämns inte heller i 

min studie, allt för att det ska hanteras inom de etiska kraven.  

 

Informationskravet innebär att man ska informera dem som ska ingå i forskningen och vad 

forskningens syfte är. Jag började min studie genom att informera förskolans chef, detta för 

att sedan kunna tillfråga berörda parter om deras medverkan samt inhämta tillåtelse från 

barnens föräldrar. Alla inblandade informerades om att deltagandet är frivilligt och att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan. Det är viktigt att deltagarna tydligt informeras om att de 

insamlade uppgifterna enbart används i den här forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär 

att man måste få samtycke från deltagarna samt, som i mitt fall där studien genomförs på en 

förskola, att föräldrarna ger sitt samtycke till att deras barn får medverka. Detta ber jag om i 

en skriftlig förfrågan (bilaga ett). Jag beskriver i stora drag det jag vill undersöka och hur jag 

ska genomföra detta samt att de får ta del av mina frågeställningar. I detta krav gäller 

detsamma som i informationskravet, nämligen att de medverkande när som helst kan avsluta 
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sin medverkan skulle de så önska. Detta utan att bli utsatt för någon slags påverkan eller 

påtryckning. Det bör inte föreligga beroendeförhållanden mellan forskaren och den som 

medverkar vilket det inte heller är fallet i denna studie.  

 

Reflektion över metoden 

Som alltid när barn är inblandade är det många saker som händer oförutsett och på en förskola 

lägger pedagogerna upp dagarna utifrån vad som fungerar bäst just den dagen. Detta gjorde att 

det vissa dagar vistades olika gästbarn från andra avdelningar på syskonavdelningen samt att 

barn kunde vara sjuka eller av andra anledningar befann sig på andra avdelningar. Detta 

resulterade i att jag inte alltid studerade exakt samma barn vid varje observation. Att barnen 

varierade något påverkade inte observationerna i sig, däremot föll vissa observationer bort då 

sammansättningen av barnen under luncherna till exempel var fördelade på fem flickor och en 

pojke. Detta betyder inte nödvändigtvis att man inte kunde använda datan, exempelvis för att 

analysera mot samtal där sammansättningen var motsatt, utan för att den motsatta 

sammansättningen flickor och pojkar aldrig uppenbarade sig under de tillfällen då jag 

observerade luncherna.   

 

Barnen på avdelningen var väldigt nyfikna på mig och vad jag gjorde där. Jag kunde ibland få 

känslan av att de inte riktigt var sig själva på grund av min närvaro och vissa barn kunde bli 

lite blyga. För att minimera blygheten och stimulera barnen att agera som vanligt interagerade 

jag då och då genom att samtala och försöka starta en diskussion kring något. Den 

diskussionen hade inte något med genus att göra utan handlade till exempel om vad barnen 

hade gjort på förmiddagen eller under helgen. Inte heller detta anser jag ha haft någon negativ 

påverkan på studien, snarare tvärtom i och med att det gjorde barnen mer trygga och 

möjliggjorde för dem att vara sig själva i större utsträckning. Det kan också finnas en chans 

att pedagogerna agerade annorlunda under observationerna och min initiala oro var att de 

kanske skulle på något sätt ”skärpa sig” eftersom jag fanns där och observerade. Denna 

farhåga släppte jag dock snabbt. Det är så mycket som sker spontant och i stunden med barn, 

och ingen situation eller skeende kändes forcerat eller onaturligt skapad.   

 

Pedagoger i förskolan har inte mycket tid att disponera och detta märktes tydligt under 

intervjuerna som inte gav utrymme för några större utsvävningar. Jag kan i efterhand känna 

att jag hade kunnat få ut mer från pedagogerna angående deras syn på genusarbetet samtidigt 
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som jag inser att detta också är en känsla sprungen ur mitt stora intresse för ämnet och att jag 

kan och vill diskutera det länge. 

 

Vid genomgång av mitt material ser jag att jag har en databas som mycket väl motsvarar det 

jag var i behov av för att genomföra analysen av studien.  
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Resultat 

Resultatet presenteras genom redovisning av de delar av observationerna där något relevant 

utifrån mina frågeställningar skedde under den pedagogiska måltiden. Det är sammanlagt tre 

observationer vid bord ett och fyra vid bord två. Efter varje observation redovisas resultatet av 

intervjuerna med de två pedagogerna. Intervjuerna är redovisade i tre teman; 1) Ett aktivt 

genusarbete på förskolan, 2) Skillnad på pojkar och flickor under lunchen, 3) Språket och 

pedagogens utrymme till genustänk under lunchen. Intervjuerna redovisas direkt efter 

observationerna hos respektive pedagog så att skeendena i observationen tydligt finns i 

minnet och kan sättas i relation till pedagogen som intervjuas. 

 

Med utgångspunkt i de teoretiska aspekterna för jag i analysen ihop de mönster jag sett under 

observation och intervju. Detta sker genom rubrikerna ”Samtal” och ”Flickigt eller pojkigt”. 

Analysen görs med utgångspunkt i det socialpsykologiska och det sociokulturella 

perspektiven, som båda fungerar som en grund i analysförfarandet.   

  

Observation av den pedagogiska lunchen 

Observationer vid matbord ett 

Observation ett (matbord ett) 

Vid detta tillfälle sitter det runt bordet i följande ordning en pedagog, flicka tre år, pojke fem 

år, pojke fyra år, jag, flicka fem år, flicka tre år, flicka fem år. Flickorna pratar rakt ut och 

frågar pedagogen om många saker medan pojkarna är mer koncentrerade på maten till en 

början. Även de sätter dock igång att prata en hel del efter en stund. När pojkarna pratar blir 

det tystare både bland pedagoger och barn och fler lyssnar än när flickorna pratar. Flickorna 

pratar en del rakt ut och det verkar ibland inte spela någon större roll för dem huruvida de 

pratar med någon eller bara rakt ut i luften. Däremot frågar flickorna pedagogen fler saker än 

vad pojkarna gör och flickornas frågor får långa och förklarande svar medan pojkarnas frågor, 

om än färre än flickornas, är ganska korta och konversationerna hålls inte igång på samma 

sätt. 

 

Alla barn verkar vid detta tillfälle kräva lika mycket från pedagogen när det gäller att få hjälp 

vid matbordet. Det serveras fisk och ris och alla barnen tar för sig själva. En stund in i 

lunchen upptäcker flicka fem år pedagogens nagellack, varpå denna diskussion följer: 
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Flicka fem år: ”Var har du fått ditt fina nagellack från?” (pedagogen har ett rosa nagellack). 

Pedagogen: ”Tack! Det är min dotter som brukar fixa mina naglar”. 

Flicka fem år (på andra sidan bordet): ”Det var en fin färg”. 

Pedagogen: ”Tack!” 

Flicka fem år (på andra sidan bordet): ”Jag tycker om rosa”. 

Flicka tre år: ”Jag tycker om rött”. 

Flicka fem år: ”Jag tycker om glitter”. 

 

Det är bara flickorna och pedagogen som pratar om nagellacket och färgerna en stund medan 

pojkarna verkar helt ointresserade och ingen ansats görs till att inkludera pojkarna i samtalet. 

Efter en stund avbryter pojke fem år ganska högljutt: 

 

Pojke fem år: ”Rosa är fult!”. 

Pedagogen: ”Hur menar du då?” 

Pojke fem år: ”Glitter är ok, glitterlim”. 

 

Pedagogen fortsätter inte konversationen efter att pojken har uttryckt sin åsikt och inte heller 

flickorna fortsätter prata om nagellack eller färger.  

 

Observation två (matbord ett) 

Vid detta tillfälle sitter det runt matbordet i följande ordning: pedagog, flicka tre år, pojke fem 

år, pojke två år, pojke tre år, jag, flicka tre år, flicka fem år. Det pratas en hel del både från 

pojkarna och flickorna, det fattas saker på bordet och det diskuteras om vem som ska hämta 

vad. Flickorna föreslår att de själva ska hjälpa till medan pojkarna är mer fokuserade på att 

börja äta. Vi äter idag ris, kyckling och sallad. Maten är väldigt populär bland alla, speciellt 

riset. Både pojkar och flickor utrycker sig positivt om maten.  

 

Följande diskussion uppstår: 

 

Pojke fem år visar sin blå tröja med motorcykel på: ”Jag har fått den av min mormor”. 

Pedagogen: ”Vilken snygg med motorcykel på”. 

Flicka tre år vill direkt visa sin lila tröja: ”Jag har en lila tröja på mig”. 
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Pedagogen: ”Ja, en tröja med väldigt vacker färg. Jag tycker också mycket om lila, det 

påminner mig om blommor. Vem har du fått den av? 

 

Samtalet tar sedan slut eftersom pedagogen måste hjälpa flicka tre år.  

Observation tre (matbord ett) 

Vid detta tillfälle sitter det runt matbordet i följande ordning: pedagog, flicka tre år, pojke fem 

år, pojke fyra år, pojke tre år, flicka fem år, jag, flicka fem år. Idag äter vi potatismos och 

fiskgratäng. Pojkarna plus en flicka tar för sig rejält med mat medan de andra två flickorna 

(fem år) inte äter något alls, bara smakar. Dessa två flickor pratar mest vid matbordet. De 

pratar både med varandra och är frågvisa gentemot pedagogen. Pedagogen får be flicka fem år 

att sluta hålla på att göra ljud med sitt glas hela tiden. Större delen av lunchen går åt till att 

barnen berättar om olika fiskar som deras föräldrar fiskat upp. Flickorna är mer beskrivande i 

samtalet om fiskarna och pratar i längre meningar än pojkarna, medan pojkarna är mer 

högljudda i sin samtalston.  

 

Flicka fem år upptäcker efter en stund en fläck på sin tunika. Hon menar direkt att det inte är 

hon som har spillt. Följande samtal uppstår: 

 

Flicka fem år: ”Fina flickor spiller inte” och ”coola tjejer suger på tårna”. 

Pedagogen: ”Jaså, jag har inte hört dig säga sådana saker förut”. 

 

Intervju med pedagog ett vid matbord ett 

Tema ett: Ett aktivt genusarbete på förskolan 

Under de möten de har på förskolan menar pedagogen att genus ofta kommer upp i samtalen. 

Det är ingen stående punkt under veckoutvärderingen längre men pedagogen upplever ändå 

att det integreras i allt de pratar om. Personalen på förskolan har arbetsplatsträff en gång i 

månaden, husmöte två gånger per termin och två gånger i månaden har de som är med i 

utvecklingsgruppen möte. Pedagogen menar att de på alla dessa möten oftast har ett 

genustänk i bakhuvudet även om de inte direkt pratar om det. Det förekommer också ofta 

diskussioner kring likabehandlingsplanen som också tar upp genus. I deras diskussioner utgår 

de alltid från vad barnen är intresserade av och i det dagliga arbetet är barnen ofta delaktiga i 
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val av aktivitet. Ibland är det barngrupperna blandade där pedagogerna styr en del men det är 

oftast barnen själva som får välja vem eller vad de vill leka med.  

 

Pedagogen anser inte att förskolan lägger grunden till barnens genusutveckling. Hon menar att 

arbetet inte är på den nivån i förskolan utan att allt är rätt så ”framdukat” redan. Vid frågan 

vad som menas med framdukat förklarar pedagogen att denne menar att det inte finns 

utrymme för genusarbete då aktivitetsrutinerna är så inrutade varje dag. Föräldrar brukar dock 

ibland fråga hur de arbetar utifrån ett genusperspektiv och pedagogen brukar då hänvisa till att 

det finns styrdokument som till exempel likabehandlingsplanen som styr detta.  

 

Pedagogen anser att barnens förhållningssätt framförallt beror på deras föräldrar och övrig 

familj. Hon upplever också att barnens beteende och varierar beroende av vilken situation 

och/eller grupper barnen befinner sig i på förskolan, inte på pedagogernas agerande. Hon 

anser egentligen inte alls att barnen redan är formade när de går vidare till skolan eftersom 

förskolan enligt pedagog ett inte har den effekten på barn i så låg ålder. Vidare hävdar hon att 

förskolan behandlar båda könen lika och att det är samhället utanför som påverkar barnens 

genusuppfattning.  

 

Pedagogen tycker att förskolan är till för att stärka varje barn som person så att man blir en 

trygg människa. Varje barn oavsett kön ska våga ta plats och bli respekterad. 

 

Tema två: Skillnad på pojkar och flickor under lunchen 

Enligt pedagogen är det mest flickor som till exempel klipper i tyger och garn medan pojkar 

leker mer livliga lekar. Hon upplever däremot inte att det är någon större skillnad på de olika 

könen vid matbordet, varken när det kommer till hur de äter eller hur de pratar. Hon menar att 

det istället är vissa barn som pratar mer eller mindre, men inte utifrån kön. Nya barn är också 

mer försiktiga när de kommer till matbordet, de vågar oftast inte ta för mycket plats. Detta 

gäller både flickor och pojkar. Att barnen sitter som de gör runt hennes bord (flickorna 

bredvid varandra och pojkarna bredvid varandra) har ”bara blivit så med automatik” utifrån 

att det kommit och gått barn som sitter vid hennes bord. Man har bara varit nödgad att göra 

omflyttningar i de fall där ett barn eventuellt stör ett annat barn och det är således en slump att 

barnen sitter könsuppdelade. Pedagogen menar att det naturligt fylls på barn vid bordet och 

denne har inte själv reflekterat över att de sitter uppdelade. 
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Tema tre: Språket och pedagogens utrymme till genustänk vid matbordet 

Pedagog ett upplever att hon ger båda könen lika mycket plats under lunchen. När vi under 

intervjun diskuterar det samtal som skedde under observation ett angående nagellack och 

färger säger pedagogen att hon inte tänkte just då på hur hon svarade eller att hon kunde ha 

fört diskussionen vidare. Pedagog ett känner att det är väldigt intensivt vid matbordet och att 

det är mycket att göra kring maten. Jag ber henne utveckla vad hon menar med att hon kunde 

ha fört diskussionen varpå hon säger att hon ju kunde ha frågat pojkarna ”vad tycker ni?” för 

att få med dem i samtalet och uttrycker att samtalet säkerligen hade gynnats positivt om hon 

hade använt sig av direktfrågor till pojkarna, speciellt till de som inte riktigt vågar ta för sig. 

Pedagogen lägger ingen större vikt vid att pojke fyra år sa att ”rosa är fult”, hon anser att han 

får tycka att rosa är fult, men att man ändå skulle ha kunnat föra denna diskussion vidare. 

 

I den situation som uppstår under observation två angående barnens kläder samt de ord som 

pedagogen använder sig av för att beskriva vad hon tänker om kläderna, känner hon att barnen 

har en stor förväntan att man självklart ska säga något positivt. Vad gäller kommentaren att 

motorcykeltröjan var snygg, känner hon att hon skulle kunna använda sig av samma ord vad 

gäller flickans lila tröja men att det känns obekvämt att säga att en motorcykel är vacker. Hon 

inser under samtalets gång att hon inte använder ordet snygg så ofta när hon kommenterar 

flickornas kläder. Däremot är ordet ”fint” ett allmängiltigt ord som hon känner att hon kan 

använda istället för ”snygg”. Pedagogen tror inte att det på något sätt skulle ha påverkat flicka 

tre år om hon hade sagt att hennes tröja var snygg istället för vacker som hon sa under 

observation två. Jag frågar henne varför hon sa mer om flickans tröja och färg än om pojken 

och motorcykeln. Pedagog ett svarar att hon ser att barnen blev bemötta olika men att det inte 

beror på kön utan att hon i det här enskilda fallet faktiskt hade en personlig referens till färgen 

lila, och att hon troligen sagt samma sak om konversationen skett med en pojke. Pedagog ett 

tror inte att det påverkar flickan eller pojken i någon riktning huruvida hon utvecklar samtalet 

olika eller inte. Hon beskriver också sitt uttryck och sin kommentar som att det kändes 

naturligt.    

 

Under observation tre är det en flicka som säger ”fina flickor spiller inte”. Pedagogen anser 

inte att hon skulle ha kunnat föra den diskussionen vidare just då eftersom hon upplever att 

hon lider av tidsbrist vid bordet. Vi pratar även om ordet ”hen” vilket pedagogen säger att det 
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är bestämt att de inte ska använda sig av på förskolan så länge det inte finns något barn som 

har inget eller två könsorgan.  

 

Under lunchen är det väldigt ont om tid och den mesta tiden går åt till maten och att hjälpa 

barnen samt hinna äta själv. Det är svårt att försöka spinna vidare på något samtal, man blir 

oftast avbruten och risken finns att man inte hinner slutföra samtalet. Pedagogen hävdar att 

det istället är bättre att komma ihåg samtalet och ta upp det vid ett annat tillfälle då det finns 

mer tid. Jag frågar om det hänt någon gång och om hon har något exempel men hon kan i 

intervjumomentet inte minnas något exakt. I slutskedet av intervjun noterar pedagog ett att 

man lätt kan bli låst av gamla vanemönster och att det är svårt att tänka om.     

 

Observationer vid matbord två 

Observation ett (matbord två) 

Vid bordet sitter i följande ordning: pedagog, pojke fyra år, jag, flicka tre år, pojke tre år, 

flicka fyra år, flicka tre år och flicka tre år. Vid detta bord sitter det alltså fyra flickor och två 

pojkar. Idag serveras fisk och potatis. Pojke fyra år har dukat efter uppmaning från pedagog 

två. Flickorna vid detta bord jämfört med matbord ett pratar inte lika mycket rakt ut och det är 

en lugnare stämning vid matbord två. När det väl pratas är konversationerna gemensamma 

över hela bordet. 

 

Pojke tre år, har lite svårt att sitta still. Han ramlar vid ett tillfälle av stolen. Följande händer: 

Pojke tre år ramlar av stolen. 

Flicka fyra år: ”Jag kan hjälpa honom upp”. 

Flicka tre år: ”Nej, jag kan hjälpa honom”. 

Båda flickorna slutar äta och hjälper pojken. 

 

Samma pojke tre år får svårt att bre sin smörgås. 

Flicka fyra år: ”Ge mig så hjälper jag dig”. 

Flicka tre år: ”Jag kan också hjälpa honom”. 

 

Förskolläraren som inte var i rummet just då kommer in och säger lite tyst ”blev det så igen”, 

och syftar på att flicka fyra år hjälper honom. 
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Observation två (matbord två) 

Idag sitter vi i följande ordning: pedagog, flicka tre år, flicka fyra år, jag, flicka fyra år och 

pojke fem år. Det är färre barn på grund av pågående magsjuka. Idag är det favoritmaten för 

alla, köttfärssås och pastaskruvar. Barnen äter för fullt och idag pratas det en del.  

Diskussionerna rör mest deras aktiviteter på fritiden, vad de har gjort på förmiddagen och vad 

de vill ha i julklapp. Som tidigare är konversationerna mellan alla vid bordet och det är lugn 

stämning. När pedagogen och jag diskuterar något lägger jag märke till hur flickorna vid 

bordet sitter och gör ljud av olika slag för att få pedagogens uppmärksamhet, medan den 

ensamma pojken sitter och lyssnar på vår diskussion. 

 

När samtalet kommer in på julklappar sker följande: 

 

Flicka fyra år: ”Jag vill ha en levande kanin”. 

Flicka fyra år nr två: ”Jag vill ha en levande katt”.  Det säger även flicka tre år.  

Pedagogen till pojke fem år: Vad önskar du dig? ” 

Pojke fem år: Jag vet inte vad jag önskar mig”. 

Flicka fyra år: ”Men du kanske vill ha lego chima?”. 

Pedagogen till pojke fem år: Har du något husdjur du skulle vilja önska dig? 

 

Konversationen om djur fortsätter och alla är engagerade.   

 

Observation tre (matbord två)  

Idag vid matbordet sitter vi i följande ordning: pedagog, flicka tre år, flicka tre år, flicka fyra 

år, jag och pojke fem år. Vi får ris och kycklinggryta till lunch. Barnen äter mest ris. Vi pratar 

om att det var första advent igår och vad barnen hade gjort. Julkalendern blir det vi pratar 

mest om och vilken slags kalender som barnen hade önskat sig och fått. Följande diskussion 

uppstår: 

 

Pojke fyra år: ”Jag ville ha en lego city kalender”.  

Flicka fyra år: ”Jag fick en lego friends kalender”. ”När jag öppnade första luckan var det 

den ljushåriga”. 

Pojke fyra år: ”Jaha, det var en flicka”. 
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(Lego city är en kalender som är tydligt maskulin och Lego friends är tydligt feminin i sin 

utformning. Däremot finns det legofigurer av båda könen med både ljust och mörkt hår; 

författarens anmärkning) 

 

När alla börjar bli klara får pojken väldigt svårt att vara stilla och flyger upp från bordet. Han 

springer sedan runt och hoppar i soffan. Pedagogen får springa efter honom. De två flickorna 

på tre år sitter kvar vid bordet och äter och pratar med varandra. Sedan hjälps de åt med att 

duka av bordet. Flicka fyra år sitter kvar och leker kontor.  

 

Observation fyra (matbord två) 

Idag sitter vi runt bordet i följande ordning: pedagogen, flicka fyra år, pojke tre år, pojke två 

år, flicka fyra år, pojke tre år, flicka fyra år, jag och pojke fem år. Det serveras blodpudding, 

potatisbullar, sylt och sallad. Alla barnen tycker om maten och är lika delaktiga i att skicka 

den runt till varandra. Pojke fem år har svårt med att vänta och låta någon annan få mat före 

honom men i övrigt går det stillsamt till. Flicka fyra år vill visa pedagogen sitt gosedjur innan 

vi äter. Följande diskussion uppstår: 

 

Pedagog två: ”Vad heter han?” 

Flicka fyra år: ”Nej, men det är ingen han, det är en hon”. 

Pedagog två: ”Jaha, hur ser man att det är en hon?” 

Flicka fyra år: ”Det ser du på nosen, den är ju rosa”. 

Pedagog två: ”Ok, vad heter hon?” 

Flicka fyra år: ”Hon heter Kattis”. 

 

Konversationen kan sedan inte fortsätta på grund av att pedagogen måste hjälpa till runt 

bordet. 

 

En liten stund in i lunchen påpekar pojke tre år att han har strumpor med Spindelmannen på. 

Pedagogen vänder sig mot honom och säger: ”ja, de är så fina”. En annan pojke, tre år, vill 

då också säga att han har en Spindelmannentröja. Flicka fyra år börjar sjunga på 

Spindelmannensången varpå pedagogen ställer ett par frågor till alla kring Spindelmannen. 

Fler pojkar än flickor samtalar men flickorna som inte pratar i konversationen lyssnar och är 

inkluderade.   
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Samma flicka fyra år som hjälpte till under observation ett hämtar sylt i köket till alla. Hon är 

väldigt snabb med att säga till att hon kan hjälpa pojke fem år att skära maten och gör också 

det. Dessutom hjälper hon vissa barn att duka av från matbordet. De barnen hon hjälpte var 

pojkar.  

 

Intervju med pedagog två vid matbord två 

Tema ett: Ett aktivt genusarbete på förskolan 

Enligt pedagog två ska de diskutera ämnet genus under det personalmöte de har en gång per 

termin. Där ska de aktivt prata om genus och hur de kan utveckla sitt arbete i den frågan. 

Pedagog två berättar att enligt skolinspektionens senaste kontroll hade de inte ett tillräckligt 

bra genusarbete på förskolan och för att utveckla detta fick de rekommendationen att titta på 

förskolor som fått bra betyg i sitt arbete kring genus. Sedan dess har förskolan diskuterat 

mycket kring miljön och hur den eventuellt bör ändras från att vara så könssegregerad. En 

åtgärd de har kommit fram till är att de vill erbjuda barnen mer könsneutrala leksaker, och 

som en direkt konsekvens av detta har de bland annat gjort sig av med barbiedockor. Under 

reflektionstiden som förskolan har varje vecka har de nu också en genuschecklista att utgå 

ifrån. Enligt pedagogen är genusarbetet en generationsfråga som hon själv tycker märks 

väldigt tydligt på arbetsplatsen. Hon menar att det ibland kan vara svårt att komma överens 

om hur man ser på saker mellan generationer. Hon känner att hon skulle vilja driva frågan 

hårdare men att det är svårt att få gehör hos äldre kollegor. Hon uppfattar att dessa kollegor 

har ett mer inskränkt tänkande kring genusarbetet och att de också kan uttrycka sig negativt 

om ”dagens föräldrar”. Pedagog två säger att hon arbetar utifrån att barnen är egna specifika 

individer oavsett kön och upplever också att individperspektivet har ett starkt fäste inom 

förskolan.   

 

I stort anser pedagog två att alla i arbetslaget börjar bli mer medvetna även om de inte arbetar 

aktivt med genus inne på avdelningen. Hon själv tänker väldigt mycket på hur barnen 

förhåller sig och hur hon bemöter de båda könen. Hon tänker inte ”tjejsaker” eller ”killsaker” 

utan mer ”barnsaker” och ”lego för barn” istället för ”lego för pojkar”. Något som hon också 

är medveten om att hon bör förmedla till barnen. 
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Till skillnad från pedagog ett anser pedagog två att förskolan har stor betydelse i barnens 

könsutveckling samt att pedagogerna är otroligt viktiga i arbetet med att i förskolan hjälpas åt 

att lägga grunden till barnens genusutveckling. Pedagogen nämner att en av utmaningarna är 

arbetet med barn som hemma lever med föräldrar med en traditionell genusåskådning, och 

som uppfostrar sina barn enligt denna tradition. Pedagogen vill att alla barn ska känna att de 

är bra som de är och säger att en viktig del är att öva på att till exempel känna sig modiga. 

Dessa känslor ska inte kopplas samman med vilket kön de har. Jag ställer frågan om hon kan 

se ett behov av fler manliga förskolelärare som en del i att bredda genusperspektivet hos barn 

och pedagogen tycker att hela den debatten är provocerande och att hon ställer sig frågande 

till varför det skulle behövas.  

 

Tema två: Skillnad på pojkar och flickor under lunchen 

Pedagogen har inte något genustänk bakom hur barnen sitter runt matbordet utan har tagit mer 

hänsyn till hur det fungerar för vissa barn bredvid varandra och att hon vill ha vissa barn 

närmare sig, men ingen tanke finns alltså på könsperspektivet. När jag tar upp frågan om man 

kan se någon skillnad i vilken assistans barnen behöver svarar hon att de pojkar hon har vid 

bordet just nu behöver det men ser det mer utifrån hur de är som individer. Hon vill dock inte 

tro att skillnaden är könsrelaterad utan mer att alla barn befinner sig på olika nivåer 

utvecklingsmässigt oavsett kön.  

 

Vi fortsätter att prata kring assistansbehovet och pedagogen berättar att hon har en flicka på 

fyra år som vill vara hjälpsam i alla situationer och pedagogen benämner henne som en 

hjälpfröken. Flickan blir arg om hon inte får hjälpa till när hon vill det och pedagogen 

upplever att det generellt sett oftast är flickorna som vill hjälpa till runt bordet. Hon försöker 

uppmuntra alla att hjälpa varandra och undviker att be dem som alltid vill hjälpa till om hjälp. 

Pedagogen tror att det handlar mycket om att barnen har kommit olika långt i sin empatiska 

förmåga. Hon säger också här att hon hoppas att alla är lika och att viljan att hjälpas åt är 

könsoberoende. Däremot ser hon att vissa barn intar tydliga roller, men vid följdfrågor kan 

hon inte riktigt definiera vilka dessa är. Pedagogen märker ingen större skillnad i huruvida de 

olika könen kräver mer eller mindre av hennes uppmärksamhet. 

 

Vad gäller samtalet anser pedagog två att de har bra samtal under lunchen och med bra menar 

hon att hon upplever att alla kommer till tals. Pedagogen tycker sig se att barnen redan i 
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förskoleåldern har ett visst sätt att se på och prata till varandra utifrån kön och menar att hur 

de ska bete sig är något barnen är matade med från när de föddes, och i övrigt att vi alla är det 

mer eller mindre under hela livet. Som exempel tar hon upp konversationen kring vad barnen 

önskar i julklapp under observation två där hon menar barnen redan är inlärda på vad man bör 

önska sig om man är en flicka respektive pojke. 

 

Pedagog två ser ingen skillnad i kroppsbeteendet hos barnen eller om det är något av könen 

som har svårare att sitta still eller har bråttom. Detta är lika oavsett kön och har mer med 

dagsformen att göra. 

 

Tema tre: Språket och pedagogens utrymme till genustänk vid matbordet 

Pedagog två anser att det är samhället i stort samt föräldrar som påverkar hur barnen beter sig 

och att själva påverkansmöjligheten är oberoende av om barnet är en flicka eller en pojke, 

men till skillnad från pedagog ett inkluderar hon förskolan i samhället runt barnet. För 

pedagog två är lunchen ett perfekt tillfälle att hinna med att samtala med barnen ur ett 

genusperspektiv, speciellt när man har större barn runt bordet. Hon kan inte påstå att hon 

tänker ur ett konstant genusperspektiv när hon pratar med barnen men hon försöker så ofta det 

går.  Hon säger att det finns gott om utrymme att föra samtalet vidare så att barnen kan ”tänka 

om” när det exempelvis kommer till könsrelaterade färger med mera. Hon nämner skeendet 

vid observation fyra som exempel. När vi börjar prata om flickan som hade en katt med rosa 

nos (observation fyra) säger pedagogen att hon försökte driva diskussionen kring katten 

vidare genom att säga ”hur ser man skillnad?”. Hade konversationen kunnat fortsätta säger 

hon att hon antagligen hade frågat barnen: ”våra munnar har ju samma färg, hur tänker du om 

det?”. Vi pratar om ytterligare ett skeende under observation fyra när pedagogen använde 

ordet ”fin” om en pojkes strumpor med Spindelmannen. Här tänkte hon enligt egen utsago 

inte ur ett genusperspektiv utan det kändes naturligt att kalla strumporna fina. Pedagogen tror 

att alla barn vill bli uppmärksammade när de kommer med kläder som de vill visa och att man 

kan använda språket till att bredda barnens genusperspektiv genom att uppmärksamma flickor 

och pojkars kläder eller annat på samma sätt, med samma typer av ord.  

 

Avslutningsvis tar pedagogen spontant upp ännu ett exempel på ett bra tillfälle att arbeta med 

genus och trots att det inte skedde vid matbordet ville hon delge skeendet. Hon beskriver en 

situation där förskolan hade skaffat en gosedjurshund till avdelningen och flickorna ansåg att 
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hunden var en flicka och pojkarna att hunden var en pojke. En flicka gjorde ett armband till 

hunden och när hon trädde armbandet på hunden reagerade pojken starkt. Eftersom hunden i 

hans ögon var en pojke, kunde den således inte heller ha armband. 

  

Analys 

Samtalet 

Under observationerna märks en tydlig skillnad i hur flickor och pojkar samtalar med 

varandra och med pedagogen under lunchen. Detta visar sig dels genom innehållet i samtalet 

och dels genom själva uttrycksättet pojkar och flickor och pedagog emellan. Det finns flera 

exempel där innehållet i samtalet visar barnens inställning till vad som är flickigt respektive 

pojkigt och detta är genomgående vid båda matborden även om man kan se en skillnad i 

hantering av samtalet mellan de två pedagogerna. Till exempel uttrycker barnen sin 

inställning till könsrelaterade färger, vilket lego man bör önska sig i julklapp om man är 

pojke, huruvida man kan spilla mat på kläderna om man är en ”fin flicka” eller hur kön på 

gosedjur bestäms av huruvida färgen är flickig eller pojkig.  

 

Det syns också en skillnad i hur pedagogerna hanterar innehållet i samtalen. Pedagog ett 

uttrycker i intervjun att hon inte ser på genus som något som förskolan kan eller har ansvar för 

att påverka varför hon inte heller reflekterar så mycket över hur hon själv uttrycker sig. Detta 

syns under observationerna bland annat i konversationen kring tröjorna och färgen lila, 

nagellacket och avsaknaden av reaktion när en flicka säger att ”fina flickor spiller inte”. 

Vidare uttrycker pedagog ett i relation till samtalet kring motorcykeltröjan och den lila tröjan 

att hennes sätt att samtala med flickan kom naturligt och kändes bra. Det här refereras till i 

tidigare forskning kring vår uppfattning om manligt och kvinnligt och hur vårt ordval 

påverkar de barn pedagoger är ”significant others” till. Bland annat Wiklund, Petrusson-

Nahlin och Schönbäck hävdar att många av de mest ”oskyldiga” kommentarer kan bidra till 

att befästa eller utmana traditionella könsmönster, och det gäller att som pedagog göra sig 

medveten om detta för att kunna utöka barnens möjlighetsvillkor (Wiklund, Petrusson-Nahlin, 

Schönbäck, 2007; Taguchi, Bodén, Ohrlander, 2011,s.91). Ur samma situation kommenterar 

även pedagog ett att det känns obekvämt att kalla en motorcykel vacker och även detta tas upp 

i En rosa pedagogik. ”Om det exempelvis känns avigt eller främmande att bemöta en pojke 

med ord som ”gullig” eller ”söt” men inte en flicka, kan det vara en indikation på att man inte 

har för vana att ge flickor och pojkar samma förutsättningar språkmässigt. Att försöka tänka 
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och agera tvärtom kan vara ett första steg mot att göra skillnad i sitt språkliga agerande och 

därmed ge alla barn tillgång till dessa könskodade uttryckssätt, och därigenom avkoda dem” 

(Wiklund, Petrusson-Nahlin, Schönbäck, 2007; Taguchi, Bodén, Ohrlander, 2011 s.98). 

 

Pedagog två vill inte gärna se skillnaderna mellan pojkarnas och flickornas samtal och 

beteende som något genusrelaterat utan som något individuellt och oberoende av kön. Hon 

anser sig dock ändå vara uppmärksam på sitt uttryckssätt så att det inte skiljer sig i samtalen 

med pojkar och flickor. I Statens offentliga utredning kan man läsa att det finns en utbredd 

övertygelse att om pedagogerna ser barnen som individer betyder detta automatiskt att de 

också behandlar barnen rättvist och likvärdigt. Men det är en föreställning som många 

förskolor upptäckt inte stämmer. Vid en närmare granskning har det visat sig att det bakom 

individperspektivet ofta döljs en könsstruktur som ändå delar in barnen i flickor och pojkar. 

Denna uppdelning inrymmer mängder av föreställningar om kön som vårt samhälle och vår 

kultur präglas av (SOU2006:75, s. 60). Det man dock kan se i samtalet under lunchen är hur 

pedagog två agerar när hon ser att det finns tillfälle att bredda barnens genusperspektiv trots 

att hon har ett individualistiskt perspektiv på skillnaderna i språket hos barnen.          

 

Flickorna använder sig vid båda borden generellt av längre meningar och konverserar mer 

medan pojkar har ett annat, mer korthugget uttrycksätt både mellan varandra och i 

integreringen med andra barn. Vid matbord ett är pojkarna mer högljudda än vid matbord två 

och det märks en skillnad i reaktionerna hos både barn och pedagog när pojkarna vid det 

bordet pratar. Det blir tystare och pojkarnas åsikt får ofta avsluta samtalen om ett specifikt 

ämne. Utrymmesmässigt ges flickorna vid bord ett mer plats och tid att just konversera om 

olika ämnen medan pojkarnas konversationer tar slut snabbare. Det här är något tidigare 

forskning också visat, både Svaleryd (2006) och Wahlström (2003) ser dessa skillnader och 

flera förskolor har lagt märke till att när pedagogerna pratar med flickor använder de ofta 

längre meningar med större ordförråd än när de pratar med pojkar. Samtalen med flickorna 

liknar mer konversationer. Språket mellan pedagogen och pojken kan bli mer torftigt, 

samtalen präglas av ett kort språk (SOU 2006:75, s. 64). Även vid matbord två syns som sagt 

liknande skillnader i uttryckssätt men stämningen är lugnare och samtalen sker oftare mellan 

alla tillsammans. Pedagog två driver samtalen till att inkludera båda könen oavsett ämne och 

utmanar barnen med flera frågeställningar och man kan se att pedagog två använder sig av 

flera av de metoder som tas upp i avsnittet kring tidigare forskning för att arbeta med genus, 

trots att hon som tidigare nämnts ser skillnaderna som individuella. 
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Ur observationerna kan man även utläsa ett par skillnader i beteende och extra tydligt blir 

konceptet kring hjälpfröknar vid matbord två. Forskningen har konstaterat att hjälpfröknar 

existerar och att dessa oftast är flickor som söker ett sammanhang till sig själva i 

verksamheten på förskolan. Vid matbord två observerades flera situationer där flickor snabbt 

var framme för att hjälpa till och framförallt en flicka visade mer intresse en andra. Med 

kommentaren ”blev det så igen” när denna flicka hjälper en pojke att bre sin smörgås 

bekräftas det att detta sker frekvent. Statens offentliga utredning hävdar dessutom att flickorna 

förväntas att hjälpa till mer och ta ett större ansvar, både för sig själva och för sin omgivning 

(SOU 2006:75, s. 60) men det är inget jag märker vid något bord under observationerna. 

Pedagog två upplever att det är flickorna som oftast spontant hjälper till men tror inte att det 

beror på att viljan inte finns där hos pojkar utan att det är en biologisk utvecklingsfråga 

gällande empati. Hon försöker dock uppmuntra alla att hjälpa till vilket jag också uppfattar 

när dukning och avdukning ska ske och pedagog två är närvarande. När pedagogen inte är 

närvarande dukar dock flickorna av både sina och pojkarnas tallrikar vid ett par tillfällen. 

   

”Flickigt” eller ”pojkigt” 

Det går att konstatera att många pojkar redan i förskoleåldern ofta definierar det ”pojkiga” i 

relation till det ”flickiga”. ”Pojkigt” är helt enkelt något som inte är ”flickigt” (SOU 2006:75, 

s. 68). I observationerna ser vi flera exempel på detta, även från flickorna. En ljushårig figur 

konstateras vara en flicka, rosa är fult och man önskar sig flickiga respektive pojkiga leksaker. 

Vilken julkalender man bör önska sig och har är också definierat utifrån kön. Alla dessa 

exempel utgör tillfällen för pedagogen att arbeta med att bredda barnens könsidentitet och 

genusperspektiv. Den vuxna förebilden definieras av en mängd forskning som en av de 

viktigaste ingredienserna i barns socialisationsprocess. ”I mötet med oss får barnen sin första 

spegling av det offentliga samhället. Beroende på hur vi speglar tillbaka bygger barnet bilden 

av sig själv” (Svaleryd, 2006, s. 32-33).  

 

Pedagog ett och två agerar olika utifrån sina respektive uppfattningar om sitt och förskolans 

ansvar för genusarbete och könsidentitet, hur mycket pedagogen kan påverka barn i 

förskoleåldern och inte minst sin egen medvetenhet om sitt eget uttrycksätt och beteende. 

Bland annat Svaleryd säger ”att vara en förebild som pedagog innebär att man måste göra upp 

med sina egna omedvetna föreställningar” (Svaleryd, 2006, s. 32-33), vilket pedagog två 
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jobbar aktivt med enligt intervjun med henne. Detta hänger ihop med hennes uppfattning om 

att pedagogerna har en påverkan på barnen och att det som sker i förskoleåldern ligger till 

grund för barnets fortsatta utveckling. I observationerna görs det synligt att pedagog två 

använder sig av flera metoder för att inkludera alla barn i samtalen, för att driva samtal som 

har en direkt koppling till genus och för att ändra det hjälpfrökenbeteende som görs gällande 

under luncherna. Under intervjun och i vår diskussion kommer det dock upp ett par situationer 

där pedagog två ser att hon kunnat agera annorlunda hade hon varit medveten om sitt eget 

uttryck, till exempel i samtalet kring Spindelmannen. Det som är motsägelsefullt med 

pedagog två är att hon poängterar att hon ser på barnen som individer och inte vill tillskriva 

könsidentiteten ansvaret för skillnaderna mellan barnen trots att hon arbetar aktivt med 

genusperspektivet.  

 

Kajsa Svaleryd (2006) hävdar i sin forskning att det individualistiska synsättet är en utbredd 

uppfattning bland förskollärare och vi ser det även i hos pedagog ett. Vidare säger Svaleryd 

att hon genom åren mött många pedagoger som hävdar att de minsann inte behöver det här 

med jämställdhet. De anser att deras arbete med individuell planering och portfolio om varje 

barn är tillräckligt för att se den unika människan, och att könet då inte är relevant (Svaleryd, 

2006, s. 41). Man känner igen den inställningen från pedagog ett som inte tycker att ansvaret 

ligger hos förskolan eller att det har så stor påverkan på barnen huruvida pedagogerna 

uttrycker sig på det ena eller andra sättet. Pedagog ett tillskriver samhället och familjen 

ansvaret men definierar inte förskolan som en del av samhället. Däremot, och i likhet med 

pedagog två vad gäller individperspektivet, anser pedagog ett att förskolan är till för att stärka 

varje barn som person så att de blir trygga människor. En vanlig föreställning är att pedagoger 

som inte arbetar med jämställdhet motiverar detta just med att ”de ser individen” och därför 

inte gör skillnad på flickor och pojkar. Dessa pedagoger och deras arbetssätt beskylls ofta för 

att vara könsblinda, det vill säga att de är oförmögna att se att flickor och pojkar behandlas 

olika eller att det brister i maktbalansen mellan flickor och pojkar, män och kvinnor (Bodén, 

2009; Taguchi, Bodén, Ohrlander, 2011, s. 39). Detta könsblinda mönster ser man alltså 

tydligt hos pedagog ett både i observationerna och genom hennes resonemang i intervjun. 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att min undersökning visar på skillnader i språk och 

samtal barn emellan och mellan barn och pedagog vid den pedagogiska måltiden. 

Skillnaderna syns i meningsuppbyggnad, ordval och språkligt innehåll. Jag kan dra tydliga 

paralleller mellan min empiri och den forskning jag studerat inom ramen för denna studie, 
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både vad gäller faktiska skeenden och pedagogernas inställning och tankar kring genus. 

Pedagogerna utnyttjar tillfällen att arbeta med genus i olika utsträckning och detta beror dels 

på deras skilda uppfattning om huruvida barn är påverkbara och vem som kan påverka barnen 

och dels på hur medvetna de är kring när ett tillfälle ges. Trots att pedagogernas synsätt på 

genusarbetet är olika, delar de uppfattningen att det inte är kön som avgör skillnaderna mellan 

barnen utan att dessa i så fall grundar sig i individen.  
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Diskussion och Konklusion 

Denna studie visar att pojkar och flickor i förskoleåldern agerar och samtalar olika ur ett 

genusperspektiv. Skillnaderna tar sig uttryck i lek, språk och i övrig interaktion på förskolan. 

Under den pedagogiska lunchen görs olikheter i språk och beteende gällande, både hos barn 

och pedagoger. Oavsett om det gäller vilken färg man tycker om, vad man önskar sig i 

julklapp, hur man bygger meningar eller hjälper till med dukning märks ett tydligt synsätt som 

barnen har gentemot sig själva och varandra utifrån vilket kön de tillhör. Hur stor del av deras 

utveckling och beteende som kan tillskrivas de olika delarna i barnens värld är givetvis svår, 

om inte omöjlig att urskilja. Jag landar dock bekvämt i att förskoleåren är viktiga för 

utvecklingen och att det finns en stor möjlighet för påverkan, samt att genusarbetet på 

förskolan är av yttersta vikt för att barnen ska grundas med en trygg och bred könsidentitet. 

 

Studien visar också att pedagogernas sätt att samtala med barnen i större eller mindre 

utsträckning är olika beroende på barnets könstillhörighet. Skillnaderna i uttrycket är i mångt 

och mycket omedvetet från pedagogernas sida men visar sig tydligare hos den pedagog som 

varken tillskriver förskolan någon påverkan på barnets utveckling, eller tror att barn är 

påverkbara i så tidig ålder. Utifrån de teoretiska perspektiv som min studie bygger på känns 

det dock viktigt att nämna att pedagog ett kommer från en äldre generation. Hon var redan i 

vuxen ålder när genusdebatten blommade ut och genusarbete blev en del av arbetet på 

förskolan. Jag hävdar inte att man inte kan ändra tankemönster och beteenden senare i livet 

men med utgångspunkt i denna studies teoretiska perspektiv och den forskning som beskrivs 

måste man ändå ha i åtanke att även pedagog ett är ett barn av sin kultur. Pedagog två, sitt 

individualistiska synsätt på barn och deras utveckling till trots, arbetar enligt egen utsago 

aktivt varje dag med sitt eget uttryck gentemot barnen och är istället säker på att förskolan är 

en del av det samhälle som formar barnens könsidentitet. Hennes sociokulturella grund skiljer 

sig från pedagog ett och det märks att hon har en kortare väg till att ifrågasätta barnens redan 

invanda könsmönster.  

 

Även pedagog två kan dock observeras ”falla in i” traditionella könsmönster i sitt samspel 

med barnen, utan att pedagogen är medveten om det. Omedvetenheten är som tidigare 

beskrivet något som återkommer i flera studier och som jag också får bekräftat i intervjuerna 

med de två pedagogerna. När vi samtalar kring de faktiska skeendena under 

observationstillfällena ser båda pedagogerna att de inte alltid märker hur de samspelar med 
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barnen. Om vi utgår från att Jaget utvecklas av yttre påverkan (Mead, 1995), att vi är som 

allra mest påverkbara mellan åldrarna ett till fem (Sheridan och Pramling, 2012) och att 

språket och dialogen med den vuxne är en nödvändig förutsättning för inlärning och 

utveckling (Vygotskij, 1995) kan vi konstatera att det är en nödvändighet att arbeta löpande 

med att uppmärksamma pedagoger på sitt uttryck och rutinmässiga sätt att samtala. Ett sätt att 

börja granska och problematisera sitt språkande som pedagog kan vara att uppmärksamma 

vilka ord som upplevs som flick- eller pojkkodade och till vilka de adresseras (Wiklund, 

Petrusson-Nahlin, Schönbäck; Taguchi, Bodén, Ohrlander, 2011, s.98). Bara genom ett 

medvetet och reflekterande arbetssätt kan man skaffa sig ett bredare register att bemöta barn, 

kollegor och föräldrar (ibid., 2011, s. 98)  

 

Ett omfattande genusarbete ställer självklart stora krav på pedagoger både i termer av kunskap 

och tid. Det finns flera faktorer som påverkar pedagogernas möjligheter att arbeta aktivt med 

genusfrågor och självklart är inställningen och förståelsen för barns utveckling och sitt eget 

beteende viktigt. Båda pedagogerna i min studie nämner även tidsbrist som en begränsande 

faktor. Pedagogernas dagar utgörs av att ta emot barnen, leka, ha samlingar, få barnen att vila, 

organisera måltider, på och avklädning, ute- och innevistelse, städning, lek och tröstande när 

det behövs. Listan är lång, barngrupperna är stora och pedagogerna är få. Detta tydliggörs 

också i observationerna när vissa dialoger inte hinner avslutas för att pedagogen inte räcker 

till för att samtala samtidigt som flera barn parallellt kräver omvårdnad. Det finns dock en 

skillnad hos pedagogerna vad gäller uppfattningen om själva lunchtillfället. Pedagog ett 

menar att hon inte hinner driva samtal vidare under lunchen eftersom hon då har för mycket 

att tänka på kring maten, och man behöver komma ihåg att det är svårt att sitta med sju-åtta 

barn under en lunch, med vad allt det medför, och samtidigt ha på sig genusglasögon. 

Pedagog två anser däremot att just lunchen är ett perfekt tillfälle att föra en diskussion vidare 

och utnyttjar tillfället mer än vad pedagog ett gör. Pedagog två tar vara på de situationer som 

uppstår, i mån av tid, och försöker utveckla språket mellan henne och barnen vilket visar att 

det ändå inte är en omöjlighet även under de förhållanden som råder i förskolan. 

 

Jag uppfattar att man på förskolan där jag genomförde observationerna arbetar med genus 

som något ständigt närvarande, även om det inte är en stående punkt i sig. Trots att pedagog 

ett har ett visst motstånd till själva idén om genusarbete och språk som verktyg uppfattar jag 

att pedagogerna i stort försöker skapa en så jämställd miljö som möjligt utifrån riktlinjerna 

som beskrivs i läroplanen. Det är fortfarande en lång väg kvar att gå och min åsikt är att genus 
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är något som behöver genomsyra allt vi gör i förskolan. Inte för att göra barnen lika eller 

förvirra dem i deras könsutveckling, utan för att lägga grunden för en så stabil könsidentitet 

som möjligt och en jämställd livsåskådning genom hela livet.   
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Vidare forskning 

Som pedagogerna nämnde finns det ett par olika begränsningar för förskolan att arbeta med 

genus, varav tid är en av dem. Jag ser det som högst intressant att undersöka hur den här 

tidsbristen påverkar barnen, både ur ett kortsiktigt och ett längre perspektiv. Denna studie 

skulle med fördel också kunna titta på hur de stora barngrupperna påverkar utveckling.  

 

De flesta förskolor har ett huvudfokus som de arbetar med och det finns även annan typ av 

barnomsorg för barn innan skolåldern, till exempel dagmammor. För att kartlägga hur all 

barnomsorg arbetar med genus vore det intressant med en nutida studie över hur olika typer 

av barnomsorg tar sig an genus och om dessa eventuella skillnader genererar olika utveckling 

och åskådning hos barnen. 

 

Den pedagogiska lunchen kan liknas vid så många viktiga sociala sammanhang i det vuxna 

livet, både i arbetssituationer och i övrigt socialt samspel. Jag skulle därför gärna se fler 

studier kring möjligheterna att utveckla den pedagogiska måltiden på förskolan. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Jag ansöker om att ert barn kan medverka i en studie jag gör i mitt examensarbete på Uppsala 

Universitet. 

 

Mitt namn är Sofie Tekeste och i vanliga fall arbetar jag på en förskola men är föräldraledig 

och passar på att skriva mitt examensarbete som aldrig blev färdigt då jag började arbeta på en 

förskola i januari 2006. 

 

Jag ska nu skriva ett examensarbete som berör genus i förskolan. I detta arbete använder jag 

observationer och intervjuer som metod. Observationerna kommer att ske vid två matbord 

under lunchen vid ca 12 tillfällen. Intervjuerna är med den pedagog som sitter vid just dessa 

två bord. Syftet är att se hur pedagoger och barn förhåller sig till varandra under den 

pedagogiska måltiden ur ett genusperspektiv. Om det finns någon könskategorisering från 

pedagogen och huruvida pedagogen uttrycker sig annorlunda mot de olika könen.  

 

Frågeställningarna jag tänkt undersöka är följande: 

 På vilket sätt visar sig språkliga skillnader mellan pojkar, flickor och pedagoger i 

samtalet vid den pedagogiska måltiden? 

 När det uppstår en händelse eller ett samtal där det finns en möjlighet att bredda 

barnens genusperspektiv och/eller könsidentitet utnyttjar pedagogen detta, och i så 

fall, på vilket sätt? 

 Hur ser pedagogerna själva på sin roll som påverkare vid arbete med genusutveckling? 

 

Med det här brevet vill jag be Er som vårdnadshavare om tillåtelse att få observera ert barn 

under lunchen. Alla barn samt pedagoger är helt anonyma. Förskolan kommer inte nämnas 

vid namn. Jag kommer även att fråga om era barns tillåtelse att vara med, deras deltagande är 

helt frivilligt. Barnet får när som helst avbryta sin delaktighet i studien. Det material som 

samlas in kommer inte att finnas tillgängligt för annan bearbetning. 
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Jag önskar att ni som förälder så fort som möjligt kan skriva under och skicka detta brev 

tillbaka till förskolan genom att ge det till någon av pedagogerna. 

 

Sätt ett kryss i vad som gäller för er som förälder: 

 

(  ) Jag som vårdnadshavare ger mitt tillstånd till att mitt barn är delaktig i denna studie. 

(  ) Jag som vårdnadshavare ger inte mitt tillstånd till att mitt barn är delaktig i denna studie.  

 

Vårdnadshavares underskrift:…………………………………………….. 

 

Datum:…………………………………………………………………… 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor till förskollärare vid matbord 1, måndagen den 2/12 – 2013, intervjun sker på 

förskolan. 

 

Intervjufrågor: 

 

 Hur ofta diskuteras genusarbetet på förskolan? 

 Arbetar ni aktivt med genusarbetet på din avdelning? 

 Runt ”ditt” matbord sitter oftast flickorna bredvid varandra och pojkarna bredvid 

varandra, finns det någon tanke bakom detta? 

 Märker du skillnad på pojkar och flickor vid matbordet? I så fall, på vilket sätt? 

 

Intervjufrågor efter observation 1: 

 

 Kunde du på något sätt fått med pojkarna i diskussionen kring nagellacket? 

 Hur skulle man som pedagog, utifrån ett genusperspektiv, kunnat få barnen att tänka 

om när det gäller till exempel färger? 

 Pojken som sa ”rosa är fult”, hur skulle du ha kunnat utveckla den diskussionen? 

 

Intervjufrågor efter observation 2: 

 

 Tänkte du på hur du skulle fråga/svara innan du gjorde det? 

 Kunde du i denna situation gjort på något annat sätt? I så fall, hur? 

 

Intervjufrågor efter observation 3: 

 

 Hur skulle du ha kunnat fortsätta detta samtal? 

 Kan man som pedagog försöka utmana barnen och få dem att tänka om? Till exempel, 

angående diskussionen kring fisket, fråga ”vem var det som drog upp fisken?” 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till förskollärare vid matbord 2, torsdagen den 5/12 – 2013, intervjun sker på 

förskolan. 

 

Intervjufrågor: 

 

 Hur ofta diskuteras genusarbetet på förskolan? 

 Arbetar ni aktivt med genusarbetet på din avdelning? 

 Finns det något genustänk bakom hur barnen är placerade runt matbordet? 

 Märker du skillnad på pojkar och flickor vid matbordet? I så fall, på vilket sätt? 

 

Intervjufrågor efter observation ett: 

 

 Anser du att flickorna blir mycket hjälpfröknar vid matbordet? 

 Är det skillnad på flickor och pojkar när det kommer till att hjälpas åt? 

 

Intervjufrågor efter observation två: 

 

 Känner du att flickorna kräver mer av din uppmärksamhet än pojkarna?  

 Tror du att pojkar och flickor har ett visst synsätt redan i denna ålder hur de ser på 

varandra utifrån kön? 

 

Intervjufrågor efter observation tre och fyra: 

 

 Har pojkar det svårare att sitta still vid matbordet? Blir de mer påverkade av saker runt 

omkring? 

 Tänker du ur ett genusperspektiv när du talar med barnen runt matbordet? 

 Reagerar du på det som hände under observation fyra? (Ljushårig legofigur = flicka, 

rosa nos på katten = då självklart en flicka). Känner du att du skulle kunna föra en 

vidare diskussion och väcka nytt tänk hos barnen? 

 Du använde ordet ”fin” till en pojkes Spidermanstrumpor, gjorde du det medvetet?  
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Bilaga 4 

Observationsmall 

 

 

Observationsmall pedagogiska måltider 

  

    Observatörens namn:                      

  Datum:   

  Närvarande pedagoger:   

 

 

  Antal flickor:   

  Antal pojkar:   

  Observerad tid:   

  

     

Händelse Pedagog Pedagogens reaktion Egna reflektioner 

        

 
 
 
 
       
 


