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Abstract 
 
Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv se hur flickor och pojkar blir bemötta 

vid måltidssituationerna i förskolan. Vår metod är kvalitativ. Pedagoger på två förskolor i 

södra Sverige har blivit observerade och intervjuade för att få fram information och utifrån 

detta har vi analyserat och gått igenom observationerna för att komma fram till ett 

slutresultat.  
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Förord 
Vi vill varmt tacka de arbetslag på de två förskolorna som har tillåtit oss att observera dem 

under måltiderna och för att pedagogerna deltagit vid våra intervjuer. 

 

Vi vill också tacka våra föräldrar som har stöttat oss med att läsa vårt arbete och kommit med 

kommentarer.  
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1. Inledning med bakgrund och syfte 
Vi är två lärarstudenter som studerar på Kristianstad högskola till förskollärare. Under 

utbildningen har det diskuterats mycket om genus. Vi har även märkt att genusfrågor är ett 

aktuellt ämne ute på de förskolor vi varit på under de verksamhetsförlagda 

utbildningsperioderna i utbildningen. Därför tyckte vi att det passade väl för oss att skriva om 

genus, då vårt syfte med denna studie är att vi ville få en bredare kunskap om ämnet. Enligt 

Läroplan för Förskolan – 98, (Lpfö 98) bidrar vuxna till att forma flickors och pojkars 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Det är vi pedagoger som ska se till att 

flickor och pojkar har samma möjligheter att utvecklas för att vi ska få ett så jämställt 

samhälle som möjligt. Vi fastnade för en situation som vi läste i Wahlstöm (2003) där 

pedagoger observerade sig själva vid måltidssituationer för att se hur de bemötte flickor 

respektive pojkar. Vid denna situation planerade pedagogerna omsorgsfullt vilka platser 

barnen skulle få för att få fram en bra måltidsmiljö för både barnen och pedagogerna. De 

valde att ha flickorna vid ett bord och pojkarna vid ett annat bord. Då avbröt en av 

pedagogerna med att fråga var personalen skulle sitta. ”- Åh, vem ska sitta vid pojkbordet, där 

behövs minst två personal. Skratt, tystnad och mer tystnad. Orden ekade i rummet” (a.a 

s.142).  

 

När vi läste detta avsnitt i Wahlström (2003) fick vi en tankeställare. Därför har vi valt att 

använda oss av detta stycke, som ligger till grund för vår studie. Efter vi läst om denna 

specifika situation frågade vi oss -bemöter pedagoger flickor respektive pojkar olika eller har 

pedagogerna förutfattade meningar?” 

    

Vi ville undersöka om pedagoger bemöter flickor respektive pojkar olika vid 

måltidssituationer i förskolan och se om det stämmer överens med Wahlstöms (2003) 

exempel ovan. Vi har valt att observera pedagoger i måltidssituationerna i förskolan och 

sedan intervjua dem efter det att våra observationer var slutförda. Analysen av vår insamlade 

data, utgår från ett genusperspektiv. 
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1.1 Begreppsförklaring 
Nedan definieras begreppen genus, kön samt jämställdhet vilka är centrala i vår studie 

 

Genus är som vi tolkar det hur en individ visar att den är kvinna eller man i sitt sociala 

bemötande gentemot andra. Enligt Bonniers Svenska ordbok (2002) betyder genus ”kön, med 

tonvikt på sociala och kulturella skillnader mellan män och kvinnor”. Josefsson (2005) 

betonar att begreppet genus används för att förstå och urskilja de kulturella och sociala 

faktorer, vilket gör att kvinnor och män förväntas vara på ett visst sätt. Lpfö 98 skriver:  

 

”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 skall motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” 

(Lpfö98, Utbildningsdepartementet).  

 

Definitionen av ordet kön är den biologiska skillnaden mellan flickor och pojkar. Att man kan 

se utifrån utseendet om det är en flicka eller pojke. Enligt Bonniers Svenska ordbok (2002) 

betyder ordet kön ”egenskapen att vara hane el. hona, man el. kvinna”. Enligt Josefsson 

(2005) är ordet kön ”det ord vi använder till vardags och som innefattar både det biologiska 

könet kvinna/man och genus” (Josefsson 2005, s 12). 

 

När vi skriver om jämställdhet har vi utgått från FN:s Barnkonvention, där Rädda Barnen i 

sina artiklar skriver att jämställdhet är en viktig fråga. De menar att jämställdhetsperspektivet 

måste få ett tydligare genomslag i lärarutbildning och i undervisningsmaterial. Rädda Barnens 

ungdomsförbund har utifrån FN:s Barnkonvention utarbetat förslag för att stärka 

jämställdhetsarbetet i förskolor, och skolor, vilket vi sammanfattar i följande punkter:  

 

1. Höj genuskompetensen hos lärare, skolledare och kommuner! 

2. Utveckla undervisningsmetodiken 

3. Ge tydliga direktiv – och följ upp dem 

4. Tydliggör och motverka traditionella könsmönster 

5. Förtydliga förskolans/skolans ansvar 

6. Bygg jämställdhet på elevinflytande (www.barnkonventionen.se) 
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Rädda Barnen anser att det som måste stärkas i förskolan är jämställdhetsarbetet.  Personalen 

behöver kunskap om genuspedagogiskt arbete, samt hur de ska följa upp sitt arbete.  

 

I Bonniers Svenska ordbok (2002) definieras ordet jämställdhet som ”lika rättigheter för män 

och kvinnor”. Josefsson (2005) anger att i Sverige innebär jämställdhet att kvinnor och män 

har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. I Lpfö 98 går det även att läsa att 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värden, 

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

skall hålla levande i arbetet med barnen.” (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet). 

 

1.2 Arbetets upplägg 
I Inledningen med bakgrund och syfte, definierar vi begreppen genus, kön och jämställdhet. 

Vidare i kapitel 2 presenteras tidigare forskning, och tyngdpunkten ligger på genus ur ett 

jämställdhetsperspektiv med måltidssituationerna som exempel. I kapitel 3, som är 

metoddelen, beskriver vi vårt genomförande och hur arbetet gått tillväga. Efter metoddelen 

kommer kapitel 4 där vi redovisar resultatet från observationerna och intervjuerna. Där 

kommer vi även att analysera vårt resultat. I kapitel 5 diskuterar vi utifrån vårt syfte och 

problemformulering vad vi kommit fram till och refererar till litteraturen. Slutligen 

sammanfattar vi arbetet i kapitel 6.  

 

2. Teori 
I detta kapitel har vi bearbetat litteratur från olika författare som berör genus, kön och 

jämställdhet i olika miljöer, där vi i denna studie specifikt uppmärksammar 

måltidssituationerna. Vi har även tagit upp om vad de olika författarna skriver om genus i 

måltidssituationer.  

 

 

2.1 Genus ur ett jämställdhetsperspektiv 
Rithander (1991) hävdar att ”Den officiella och vedertagna uppfattningen om jämställdhet i 

Sverige idag, är att den är bra och därför eftersträvandsvärd. Män och kvinnor har lika värde 

och ska därför ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter” (Rithander 1991, s. 1). 
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Författaren menar att förskolan inte kan ta hela ansvaret för jämställdheten, vilket vore att 

övervärdera möjligheterna och betydelsen för förskolan. Dock är det viktigt att de som arbetar 

i förskolan måste medverka i utveckling och förändring inom ramen för sina möjligheter och 

ta sitt ansvar. Även Josefsson (2005) skriver om jämställdhet i Sverige, där det innebär att alla 

ska ha möjlighet att förverkliga sig själva. Målet för både flickor och pojkar är samma 

rättigheter och skyldigheter. I boken Femkamp (Edemo & Westerlund (red) 2004) skriver fem 

nordiska länder om jämställdhet, och där går det att läsa att det just nu sakta men säkert sker 

en jämställdhetsutveckling. För att främja jämställdhetsarbetet är det därför viktigt att man går 

ut med information till alla förskolor om tillvägagångssätt.  

 

Kraul (2002) anse att människor lär sig att flickor och pojkar kan samma saker och har samma 

möjligheter och delar på allt. Det kan därför vara svårt när man blir äldre att ställa om sig och 

acceptera att det inte ser ut så i världen idag. Författaren berättar att hon uppfostrades till att 

bli en självständig kvinna med egna åsikter och att kvinnor och män kunde arbeta med samma 

saker. I Lpfö 98 står det att ”Förskolan skall vara trygg, utvecklande och lärorik för alla barn 

som deltar utifrån vars och ens förutsättningar” (Lpfö 98).   

 

Kraul (2002) menar att på 1970-talet var det mer vanligt att kvinnor ville få mer makt, 

speciellt över männen, för att visa att de är lika värda. Men nu på 2000-talet anser författaren 

att det är mer viktigt för kvinnor att visa att vi alla är jämställda. Kraul (2002) menar att om 

det blir jämställt mellan könen kan detta bli en god början till ett bra jämställdhetsarbete i 

samhället.  

 

2.2 Att arbeta med genus i förskolan  
Svaleryd (2002) anser att ett genusmedvetet pedagogiskt arbete med jämställdhet som 

målsättning, är att arbeta på bredfront med följande fyra punkter som vi har sammanfattat till: 

 

• Att som pedagog bli medveten om hur bemötandet av eleverna sker, och hur 

värderingarna och könsnormerna påverkar undervisningen. 

• Att man inom arbetslaget pratar om var man står i genusfrågan så man kan arbeta i 

samma riktning. 

•  Att utveckla barnens föreställningar och synliggöra könsmyterna, så att både flickor 

och pojkar kan välja sin framtid utifrån sin egen vilja. 
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• Att i förskolan ha tillgång till arbetsmaterial både till flickor och pojkar så att det 

skapar möjligheter till utveckling, kunskap och social kompetens.  

 

Svaleryd (2002) skriver att om man är medveten om genuspedagogik, vilket innebär hur man 

är gentemot flickor respektive pojkar, kan detta leda till positiva förändringar avseende 

gruppklimat, pedagogens förhållningssätt och elevernas utveckling. Svaleryd (2002) menar 

vidare att det i förskolan inte finns specifikt genuspedagogiskt arbetssätt eller 

jämställdhetsarbete utan det handlar om att prova sig fram, och att alla inblandade delar med 

sig av sina erfarenheter. Svaleryd (2002) menar även att det som är grundläggande för ett 

jämställdhetsarbete är att stärka barnets självkänsla, vilket vi som pedagoger ska arbeta för. I 

Lpfö 98 står det att: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet samt 

trygghet i den, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.” (Lpfö 98, 

Utbildningsdeparetementet). 

 

Rithander (1991) beskriver hur förskolan ska gå tillväga ur ett könsperspektiv för att kunna se 

varje barn individuellt. Det är viktigt att man bekräftar både flickor och pojkar i deras 

könsidentitet, och att man upptäcker om man överskrider de traditionella könsrollsgränserna. 

Som pedagog ska man då ge varje barn trygghet så att hon/han får vara den de är, och att låta 

varje barn få möjlighet att pröva nya saker och att lära sig mer.  

 

2.3 Hur bemöts flickor respektive pojkar 
Svaleryd (2002) anser att redan när barnen är nyfödda skapar samhället en könsskillnad. Som 

spädbarn får nyfödda flickor höra, ”lilla hjärtat”, ”lilla gumman” eller ”oj vad du är på gott 

humör”. De får oftast själva signalera att de vill bli aktiverade och deras gråt uppfattas som ett 

tecken på ledsenhet och rädsla. Däremot får pojkar oftast höra, ”lilla trollet”, ”din lilla 

rackare”, ”oj, vad du är aktiv”, eller ”smart och en liten fighter”. Det blir ofta aktiverade utan 

att de själva tar initiativet, och pojkarnas gråt uppfattas som ett tecken på vrede.  

Säljö (2005) skriver om att flickor och pojkar uppfostras på olika sätt, beroende på vilken 

kunskap som ligger till grund och hur man själv har blivit uppfostrad. Svaleryd (2002) menar 

att pojkar generellt sätt får mer hjälp av pedagoger i förskolan och i skolan. Svaleryd (2002) 

anser att många pedagoger bär på känslan av att pojkar har mer bråttom och om pojkarna inte 

får omedelbar uppmärksamhet vet man aldrig vad de kan ställa till med. Det förväntas oftast 

att pojkar ska vara mer fysiska än flickor. Därför accepteras det lättare att pojkarna vickar på 
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stolen, springer eller går omkring medan flickorna blir tillsagda att sitta stilla. Bergöö och 

Rösler Rosenberg (1986) skriver att pojkar gör allt för att bryta regler i klassrummet och i 

förskolan, medan flickor anpassar sig till dem. Oftast får flickorna göra fler reproduktiva 

uppgifter medan pojkarna bråkar och är mer aktiva. I rapporten visas det också att det är 

pojkar som pratar mest vid de olika situationerna under dagen, mer än dubbelt så mycket som 

flickor. Svaleryd (2002) anser att många pedagoger dagligen använder sig av ett mjukare 

tonfall mot flickor än mot pojkar. Redan i tidig ålder får flickorna en roll om att de ska vara 

snälla och lydiga. Detta bidrar till att flickor ofta får vara en ”buffert” mellan aktiva pojkar 

genom att flickorna får sitta mellan två aktiva pojkar vid samlingen eller vid andra tillfällen, 

för att lugna ner pojkarna.  

 

Kärrby (1987) redovisar forskningsresultat efter att ha studerat sambandet mellan flickor och 

pojkar i en deltidsförskola samt i en förskola. Resultatet visade att pojkarna dominerade och 

fick mest uppmärksamhet av pedagogerna, medan flickorna var välanpassade och passiva i 

deltidsförskolan. Däremot visades det sig i förskolan att flickorna var självständiga och 

styrande medan pojkarna lämnas ifred av pedagogerna och fick ta mer ansvar för sig själva. 

 

Abrahamsson (2006) har intervjuat en jämställdhetspedagog, vid namn Wahlström, som 

skriver att flickor får beröm när de har varit hjälpsamma, medan pojkar får det när de klarar 

sig själva. I artikeln beskrivs att om vi frågar en pojke ifall han kan hämta något från 

lekplatsen så säger han: ”nej, inte nu jag cyklar” och vi pedagoger godtar det, men flickorna 

får inte den chansen. Detta resulterar i att flickor lär sig att vara till lags och pojkar får en 

starkare självkänsla. I artikeln påpekas att det är vi vuxna som måste ta tag i denna 

könsskillnad och göra något åt det. Ekström (2006), som är ordförande i den statliga 

delegationen för jämställdhet i förskolan, menar att det inte är så många förskolor som har satt 

igång arbetet med att gå bakom de traditionella könsrollerna. Ekström (2006) tillägger att det 

egentligen inte bara handlar om jämställdhet, utan det handlar i det stora hela om att förskolan 

skall fungera bra för alla små barn i alla tänkbara situationer. I samma artikel står det att på 

många förskolor och i skolor får pojkarna tränga sig före i matkön och avbryta sina kompisar 

utan att någon säger till, men om flickor gör likadant så får de genast tillsägelser av 

pedagogerna. Den slutsats som dras är att den allra viktigaste förändringen som krävs är 

personalens förhållningssätt. Genom att videofilma personalen kan de se hur de beter sig i de 

olika situationerna mot barnen (Ekström 2006). Även Rithander (1991) anser att pedagoger 

kan genom att videofilma barngruppen, får en tydligare utgångspunkt för vilka roller flickor 
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och pojkar har i gruppen. Därifrån kan pedagogerna diskutera utifrån hur de bemöter flickor 

respektive pojkar.  

 

2.4 Måltidssituationer 
Rithander (1991) skriver att under måltidssituationerna är pojkar mer tongivande, pratar 

mycket och bestämmer vad de ska prata om, under tiden som flickor är tysta och stillsamma. 

Pojkarna har ofta övertaget vid måltidssituationerna eftersom flickorna inte tar strid om 

utrymmet, därför hävdar Rithander (1991) att det är lätt att ”glömma” bort flickorna. Kärrby 

(1987) har skrivit en rapport om förskoleverksamhet, där det visade sig att pojkar var mer 

högröstade än flickor. Flickorna gav också lättare upp när de inte fick någon respons från 

pedagogerna, medan pojkarna fortsatte.  

 

Helmadotter (1989) har gjort en undersökning på ett fritidshem, där hon fokuserade på 

mellanmålssituationen. Resultatet var att pojkarna dominerade mellanmålssituationen genom 

att vara högljudda, störa ordningen och bryta mot regler. Så länge pojkarna satt kvar var 

flickorna ofta tysta. Försökte flickorna berätta något hade de svårt att göra sig hörda. 

Helmadotter (1989) kom även fram till att kraven på flickor var högre än på pojkar. Pojkarna 

frågade inte ofta pedagogerna om lov, och deras handlingar fick sällan påföljder, medan 

flickorna frågade istället fler gånger om lov och fick då ofta ett nej av pedagogerna. Skulle 

flickorna bryta mot någon regel, vilket de gjorde i mycket mindre utsträckning än pojkarna, 

blev de ändå hårdare bestraffade.  

 

Wahlström (2003) skriver om följande situation: Pedagogerna på en förskola bestämde sig för 

att filma en måltidssituation. Det första som uppmärksammades på filmen, var ljudet ”öh”. 

Detta ljud repeterades flera gånger och kom bara från pojkarna när de ville ha något, som till 

exempel mjölk eller köttbullar. Det som skedde var att efter varje ”öh” skickade flickorna 

något till pojkarna. Barnen satt varannan flicka varannan flicka vid matbordet.  

Pedagogerna blev genom filmen uppmärksamma på att flickorna gjorde allt vad de kunde för 

att uppfylla pojkarnas önskemål. I varje ”öh” från pojkarna fanns det en önskan från dem om 

att få något. Flickorna skickade runt köttbullarna, fyllde på mjölk och serverade under hela 

måltiden. Pedagogerna vid bordet reflekterade inte över om flickorna kunde ha egna önskemål 

eller behov. Det flickorna gjorde var att ställa upp för pojkarna och tillgodose deras behov, 

genom att skicka saker till dem. Pedagogernas mål var att genomföra en lugn måltid. 
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”Pedagogernas analys av sin filminspelade matsituation var att nu hade flickorna blivit 

hjälpfröknar – igen” (a.a, s. 57).  

 

Sundström (2006) beskriver en liknande situation från en förskola i Jokkmokk. Flickorna 

gjorde vad pojkarna bad dem om när pojkarna sa ”öh” och var det någon av pojkarna som 

tappade en gaffel var där alltid en flicka som plockade upp gaffeln till pojken. Pedagogerna 

filmade måltidssituationen för att sedan kunna analysera hur de skulle jobba vidare med 

genusperspektivet. På bara några få månader hade de kommit halvvägs med 

förändringsarbetet och flickorna har tränat på att vara olika och att hävda sina egna behov, 

medan pojkarna hade fått lära sig att vänta på sin tur och på att konversera mera. På denna 

förskola fanns det fyra genuspedagoger som arbetade med detta varje dag. En av dem sa att 

det var viktigt att man som pedagog kan se hur man är gentemot barnen, för att ändra på de 

vuxnas förhållningssätt mot flickor och pojkar.  

 

Wahlström (2003) skriver om följande situation där pedagogerna snabbt behövde se positiva 

resultat i måltidssituationerna. De hade nämligen sett när de observerade sig själva under 

måltidssituationerna att de behövde förändra sitt arbete. De planerade då omsorgsfullt hur 

borden skulle stå, och hur barnen skulle sitta. Då avbröt en av pedagogerna med att fråga var 

personalen skulle sitta. Följande kommentar löd: ”Vem skall sitta vid pojkbordet, där behövs 

minst två personal. Skratt, tystnad och mer tystnad. Orden ekade i rummet” (a.a, s.142). Så 

starkt grepp hade pedagogernas förväntningar. Wahlström (2003) skriver att efter 

observationerna när pedagogerna fick veta att deras förväntningar styrde barnens beteende, så 

var där fortfarande någon ur arbetslaget som antydde att pojkarna var så bråkiga att där 

behövdes två personal vid deras bord. De styrdes alltså av det ”osynliga” målet att få det lugnt 

vid bordet, istället för att få det mer jämställt. Kunskap i sig förändrar alltså inget. Resultatet 

av deras videoinspelning under måltiderna där de skiljde pojkarna och flickorna åt blev att: 

Vid flickornas bord pratades det mycket mer och var mer liv och rörelse än vad pedagogerna 

hade förväntat sig. De hade inte tid att äta nu heller. Däremot vid pojkarnas bord var det mer 

stillsamt och lugnt. Någon sa ”öh” ”då och då”, men fick ingen respons eller uppmärksamhet 

av pedagogerna. Därav kunde en pojke lugnt ta alla köttbullarna eftersom det inte fanns några 

flickor som kunde agera hjälpfröknar och pedagogen hann inte med och servera alla pojkarna 

samtidigt.  
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Wahlström (2003) skriver också att det pedagogerna vill uppnå är att alla barnen skall få 

känna ansvar, omtanke och hänsyn och mötas med respekt. Pedagogerna försöker göra saker 

med barnen istället för åt barnen. Pedagogerna vill och försöker också ge barnen positiv 

uppmuntran oavsett om de är flickor eller pojkar.  

 

2.5 Problemformulering 
Vår problemformulering är: Bemöter pedagogerna flickor respektive pojkar olika i 

måltidssituationer i förskolan – ett genusperspektiv. Vår problemformulering utgår ifrån ett 

genusperspektiv där måltidssituationer i förskolan utgör fokus för undersökningen. 

Pedagogernas dialoger och samspel med flickor och pojkar är det som observeras. För att 

finna svar på arbetets frågeställning kompletteras observationerna med intervjuer av berörd 

personal. 

 

3. Metoddel 
Vi kommer i detta kapitel gå igenom urval, och undersökningsgrupperna, metodanalys, 

bearbetning samt etiska överväganden. 

 

3.1 Urval och undersökningsgrupperna 
Vi gjorde våra observationer och intervjuer på två förskolor, som vi i studien benämner 

Förskolan Myran och Förskolan Delfinen. Barnen var mellan två till fem år gamla på dessa 

förskolor. Båda förskolorna ligger i Södra Sverige. Vi har båda sedan tidigare varit på 

respektive förskola, därav hade vi kännedom om förskolorna. Innan vi började observera 

berättade vi för pedagogerna att vi skulle observera, dock sa vi inte vad eller när vi skulle 

observera. Vi valde att inte säga något då vi ansåg att det möjligtvis kunde påverkat vårt 

slutresultat.  

 

På Förskolan Myran fanns det sexton barn, två förskollärare och en barnskötare. Pedagogerna 

var alla kvinnor och av barnen var det tolv pojkar och fyra flickor. Vid måltidssituationerna 

hade de tillgång till tre bord där barnen satt och åt tillsammans med pedagogerna.  

 

Förskolan Delfinen hade sjutton barn varav åtta pojkar och nio flickor. Under 

måltidssituationerna hade de tre bord till sitt förfogande, där barnen satt tillsammans med 
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pedagogerna och åt. På Förskolan Delfinen jobbade det en förskollärare och två barnskötare, 

samtliga var kvinnor.  

 

3.2 Genomförande 
För att finna ett svar på vår problemformulering, valde vi att observera om pedagogerna 

bemötte flickor respektive pojkar under måltidssituationerna – sett ur ett genusperspektiv. Vi 

gjorde observationer vid samtliga måltidssituationer som vi närvarade vid för att se hur 

pedagogerna agerade. Sedan intervjuade vi dem för att få reda på hur de tänkte kring genus. 

Detta gjorde vi var för sig på våra respektive VFU platser under fem veckor hösten 2006. 

Rubinstein, Reich och Wesén (1986) visar att ändamålet med observationer är att se vad som 

händer i arbetet med barnen. För att man ska få en helhetsbild, förstå och kunna utvärdera det 

man sett under observationerna kan man inrikta sig på olika faktorer, till exempel 

måltidssituationerna. Under tiden vi var ute i verksamheten observerade vi så många 

måltidssituationer som möjligt.  

 

Vi har även gjort intervjuer med personalen i de arbetslag vi arbetade i. Vi ville även jämföra 

personalintervjuerna med våra observationer av personal och barn i måltidssituationerna. 

Syftet med våra sex intervjuer var att se hur personalen själva såg på situationen. Patel och 

Davidsson (2003) menar att en kvalitativ intervju resulterar i att personen man intervjuar kan 

ge egna svar och åsikter på frågorna. Författarna skriver också att syftet med en kvalitativ 

intervju är att vi som intervjuar skall få reda på vad den intervjuade personen har för 

uppfattning om ämnet vi forskar om. Denscomde (2000) anser att en fördel med att använda 

sig av kvalitativ intervju, som är personlig, är att de uppfattningar och synpunkter som 

kommer fram, härstammar från en källa; den intervjuade. Han skriver också att intervjuaren 

kan lokalisera vad som är sagt av vem. Vi kan hålla med om att det är lättare om man 

intervjuar personerna en och en vilket vi gjort, istället för i grupp. Vi kan då hålla reda på vem 

som har sagt vad och blandar inte ihop svaren. 

 

Varken Förskolan Myran eller Förskolan Delfinen har inriktat sitt arbete på 

genusperspektivet, därför tyckte vi det var intressant att observera hur de arbetade med genus 

i barngrupperna. En sammanställning av våra intervjufrågor finns med som bilaga 1. 
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3.3 Bearbetning 
För att kunna se resultatet av hur pedagogerna bemötte flickor respektive pojkar, gick vi 

igenom våra observationer från de olika förskolorna tillsammans. Vi sökte efter för likheter 

och skillnader. Vi sammanställde också våra intervjusvar från pedagogerna och kom av det 

fram till olika kategorier som vi använder oss av vid presentationen av resultatet. 

Kategorierna var: ”Genusperspektiv – positivt”, ”Genus en ”modegrej”?, ”Flickor ska få vara 

flickor” och ”Pojkar tar plats(?)”. 

 

3.4 Etiska övervägande 
Vetenskapsrådet har utformat fyra allmänna huvudkrav på forskningen som i vår 

sammanfattning blir: 

 

• Informationskravet, som innebär att forskaren ska informera de deltagare som är med i 

studien deras uppgift och vilka villkor som gäller. 

• Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma om de vill medverka eller 

inte i studien. Man har rätt att dra sig ur när man vill och när det gäller barn är det 

vårdnadshavaren som bestämmer om barnet ska medverka. 

• Konfidentialitetskravet innebär att det i materialet inte får framkomma vilka eller vem 

som deltagit i studien. Informationen om deltagarna ska förvaras på så vis att ingen 

utomstående kan få kännedom om dem. 

• Nyttjandekravet innebär att all information om de medverkande endast får användas 

för forskningssyfte och till studien. (www.vetenskapsradet.se) 

 

Dessa fyra punkter tog vi hänsyn till innan vi började vår studie. Alla medverkande fick 

information om dessa punkter och vad det innebar. De fick själva välja om de ville medverka 

eller inte, och de kunde när som helst dra sig ur observationerna och intervjun. Pedagogerna 

gav oss ett muntligt tillåtande för att göra våra observationer och intervjuer. De medverkande 

fick information om att deras namn skulle bli fingerade och att all information och data som 

samlades in, endast kommer att användas i vår studie.  
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4. Resultat 
För att få svar på problemformuleringen i denna studie, observerade vi dagligen de olika 

måltidssituationerna under vår Verksamhetsförlagda utbildningsperiod som varade i fem 

veckor. Vi gjorde även enskilda intervjuer med personalen på de två förskolorna, totalt sex 

intervjuer. Detta för att få en klarare bild över hur personalen tänkte kring genusfrågor i 

förskolan. Eftersom vi har varit på olika ställen och observerat så kommer vi att redovisa vårt 

resultat varje förskola var för sig.  

 

4.1 Observation på Förskolan Myran 
 

4.1.1 Måltidssituation 1: Frukost 
Här var det oftast samma barn som åt varje dag - en flicka och fem pojkar, i åldrarna tre till 

fem år. Det var alltid minst tre pedagoger beroende på deras arbetstider, som var med under 

frukosten. Vid vissa frukosttillfällen var det ibland enbart pojkar som åt. Det var då stökigare 

vid bordet, än vad det var när flickan var med. Pedagogerna försökte hjälpa alla barnen lika 

mycket. Pedagogerna gjorde ingen skillnad på barnen. Om det någon gång var ett barn som 

frågade efter tillexempel en ”ostrulle”, frågade pedagogen om det var någon annan som också 

ville ha. Det observerades också att pedagogerna gärna hjälpte barnen under frukosten, som 

att bre smörgåsen, hälla upp mjölken och skicka saker till barnen.   

   

Vid ett tillfälle då det var fem pojkar och en flicka närvarande vid frukosten var det mycket 

stökigt. Barnen var oroliga, skrek och bråkade med varandra. Flickan och en pojke retades 

och plötsligt slog flickan till pojken i magen. Pojken drog då flickan i håret och precis när han 

gjorde det, kom pedagogen in med frukostvagnen. Då hon såg detta, gick hon genast fram till 

pojken, tog tag i hans arm och sa till honom på skarpen att nu fick det vara bra. Flickan satt 

tyst och sa inget, medan pojken försökte försvara sig, vilket pedagogen inte trodde på. Hon sa 

till alla barnen att nu fick det vara bra, för nu skulle de äta frukost, och bad flickan om hjälp 

med att duka fram.  

 

4.1.2 Måltidssituation 2: Lunch 

Vid lunchtid var det fler barn än under frukosten, sju pojkar och tre flickor. Tre pedagoger 

samt en elevassistent var närvarande. Under lunchen satt de vid två bord varav alla flickor 

ville sitta vid samma bord och fick göra detta eftersom de inte hade några bestämda platser 
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när de åt. Även vid lunchen observerades att pedagogerna hjälpte barnen mycket med att 

lägga upp mat och hälla upp dricka. Vid varje lunchtillfälle var det alltid en pojke som fick 

hjälpa pedagogen att duka och sätta fram maten. Det var aldrig någon flicka som fick göra 

detta under den observerade måltidssituationen. Under lunchen observerades att pedagogerna 

pratade mycket mer med barnen, både med flickorna och pojkarna, än vid någon av de andra 

observerade måltidssituationerna. Vissa barn som hade specialmat - en flicka och två pojkar - 

fick mer uppmärksamhet från pedagogerna, det blev mycket favoriserande med dessa barn. 

De fick till exempel äta hur mycket de ville, och var det något de inte ville ha, behövde de inte 

äta upp det.  

   

En gång byggde personalen en ”restaurang” tillsammans med barnen i ett litet rum intill 

matsalen. En pedagog ansåg att några pojkar i taget kunde få sitta inne i ”restaurangen” och 

äta lunch tillsammans med en pedagog. Hon hade en åsikt om att det kunde bli lugnare i 

matsalen om några pojkar fick sitta där inne. Under den fem veckors långa 

observationsperioden, fick endast en flicka sitta i restaurangen och äta under lunchen. Resten 

av den observerade tiden var det pojkar som fick göra detta. Dessutom var det samma pojkar 

hela tiden som var ”restauranggäster”.  

 

4.1.3 Måltidssituation 3: Mellanmål 
Under mellanmålen på eftermiddagarna, var där inte många barn på avdelningen – en flicka, 

tre pojkar samt två pedagoger. Både barnen och pedagogerna satt vid ett och samma bord. Vid 

mellanmålssituationerna var personalen mycket trevliga och öppna mot barnen. De pratade 

mycket med både flickorna och pojkarna och undrade hur dagen hade varit. Det observerades 

också att mellanmålen gick lugnt till väga och att alla barnen fick komma till tals, både vad 

det gällde att berätta hur deras dag varit och vad de skulle göra när de kom hem. Alla barnen 

fick mycket uppmärksamhet från pedagogerna. Pedagogerna ägnade mer tid åt barnens 

lärande genom att låta barnen försöka själva, till exempel som att låta barnen bre sin egen 

smörgås och hälla upp sin egen mjölk. 

 

Vid ett tillfälle observerades att en pojke frågade efter mer mjölk. Pedagogen hällde då upp 

mjölk till honom för att sedan själv fortsätta att äta. Efter en stund frågade en flicka också 

efter mer mjölk, och då satte pedagogen mjölkpaketet vid henne och hon fick hälla upp själv.  
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4.2 Observation på Förskolan Delfinen 
 

4.2.1 Måltidssituation 4: Frukost 
Vid frukosten på förskolan hade de ett bord med cirka sju barn, fyra flickor och tre pojkar 

samt två pedagoger. Det observerades att frukosten ofta var lugn och stillsam. Frukosten 

brukade ta lång tid eftersom där fanns en flicka som hade diabetes. Därför var hon tvungen att 

få mycket hjälp med att äta rätt och få i sig det hon behövde. Denna flicka fick även mycket 

uppmärksamhet av pedagogerna under frukosten. Så som att de hjälpte henne att bre 

smörgåsen, pratade lite extra med henne om att det var viktigt att hon åt ordentligt och att hon 

åt upp. Pedagogerna lät henne få nästan precis vad hon ville i matväg också, bara det var rätt 

kost. Pedagogerna pratade och diskuterade mycket med barnen, dock inte med alla då det 

fanns barn som inte svarade på tilltal eller frågor.  

 

Vid ett tillfälle under frukosten sa flickan som hade diabetes att hon var mätt. Pedagogen 

lutade sig då fram mot henne, klappade henne på kinden och sa med en mild röst: ”Vad bra att 

du är mätt nu”. En pojke på andra sidan sa då att han också var mätt, och då svarar 

pedagogen: ”Ja, vad bra”.  

 

En annan situation som uppstod varje morgon var att hälla upp drycken till barnen. Det fanns 

en pojke som alltid ville hälla upp drycken själv. Detta tillät inte pedagogen, utan hällde upp 

drycken till alla barnen. Pojken accepterade detta, då pedagogen sa att hon ska hälla upp 

mjölken, men ändå försökte pojken nästan varje morgon med att han själv ville hälla upp 

mjölken. 

 

4.2.2 Måltidssituation 5: Lunch  
Vid lunchen på förskolan Delfinen hade barnen bestämda platser. Vid det bordet som 

observerades satt det en pedagog och fyra barn, två pojkar och två flickor i åldrarna tre till 

fem år. När barnen skulle äta satte de sig alla på sina platser och ett barn fick hjälpa 

pedagogerna med att duka fram maten. Det var alltid olika barn som fick hjälpa till eftersom 

de utgick från en lista. Pedagogen pratade ofta med samma barn vilket var en flicka och en 

pojke. De andra två satt mer tysta och lyssnade på konversationerna, men det observerades 

också att pedagogen försökte få med dessa två barn till att prata lite mer, genom att ställa 

frågor och prata mer med dem.  
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Vid ett tillfälle under lunchen frågade pedagogen en flicka om hon ville ha sallad till maten, 

det ville hon. Men flickan åt aldrig upp salladen och ville gå ifrån bordet. Pedagogen sa då att 

eftersom hon ville ha sallad fick hon i alla fall äta lite av den. Flickan satt länge med salladen 

men till slut tog hon några blad och åt upp dem. Pedagogen sa att hon var duktig som åt av 

salladen och att det räckte med att hon åt de salladsblad som hon hade ätit upp. Därefter fick 

hon gå ifrån bordet och diska. En annan gång var det en pojke som hade lagt upp mat själv 

men han ville inte äta upp all sin potatis. Pedagogen sa att han gott kunde ta någon tugga till 

eftersom han själv hade lagt upp maten. Pojken gjorde detta och han fick sedan gå ifrån bordet 

och diska. 

 

Det observerades även att en flicka för det mesta bara fick en eller två portioner mat. Frågade 

flickan om hon fick mer mat, sa pedagogen att det räckte och att hon kunde ta mer grönsaker 

om hon ville ha. Däremot fick de andra barnen nästan alltid mer mat om de frågade. 

 

4.2.3 Måltidssituation 6: Mellanmål 
Under mellanmålet var det inte många barn kvar på förskolan, då fick barnen för det mesta 

sitta var de själva ville. Det var oftast samma barn som var kvar till mellanmålen, tre pojkar 

och fyra flickor samt två pedagoger. En gång under mellanmålet frågade en pojke när hans 

mamma skulle komma. Pedagogen svarade vilken tid han skulle bli hämtad. Sedan frågade en 

annan pojke när han skulle bli hämtad, pedagogen sa hans tid och nämnde även när alla de 

andra barnen skulle hem. 

 

Efter varje matsituation fick barnen ta och diska sina tallrikar, bestick och sitt glas. Detta 

skulle alla barnen göra när samtliga vid deras bord har ätit färdigt. Det blev då lätt kö som 

barnen fick stå i för att det skulle bli deras tur att diska sina saker. Detta klarade barnen av 

bra, men ibland observerades att pedagogerna hjälpte en viss flicka, genom att ta hennes 

tallrik och diska den till henne, eftersom hon alltid satt kvar sist.  
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4.3 Intervju  
Personalen i de arbetslag som fanns på de båda förskolorna vi observerade intervjuades. Vi 

valde att ha en intervju fråga som var: Hur tänker du kring genusperspektiv i förskolan? Vi 

hade även en del underfrågor som personalen besvarade: Hur arbetar ni med genusperspektiv 

– om inte, varför? Är genusfrågan viktig att tänka på? Har ni genusperspektiv som mål inom 

arbetslaget?  

 

Vi har sammanställt våra intervjuer i följande kategorier utifrån de svar vi fått vid våra 

personalintervjuer: ”Genusperspektiv – positivt”, ”Genus en modegrej”?, ”Flickor ska få vara 

flickor” och ”Pojkar tar plats(?)”. 

 

4.3.1 Genusperspektiv - positivt 
De flesta pedagogerna som vi intervjuade ställde sig positivt till ett tydliggjort 

genusperspektiv inom förskolan. Pedagogerna var överens om att det är viktigt att man arbetar 

aktivt med det. Dock sa pedagogerna att de inte arbetade lika mycket med genusfrågan som 

de skulle vilja. Några från arbetslaget på Delfinen ansåg att de utifrån sina planerade 

verksamheter tänkte på att tillgodose både flickors och pojkars behov. De nämnde i intervjun 

att de ofta tänkte på att de inte skulle göra någon skillnad mellan flickor och pojkar, men att 

de ville utveckla sig mer inom genusperspektivet. Detta gjorde de genom att gå på 

föreläsningar, kurser kring genus och diskutera frågan mycket i arbetslaget Ingen av dem hade 

några direkta mål i arbetslagen om hur de skulle arbeta med genusperspektivet. De ansåg att 

de arbetade konkret med genus under hela tiden med barngruppen och att det var en 

självklarhet. De menade att det inte behövde vara ett särskilt uttalat mål inom arbetslaget. 

Många av pedagogerna tyckte att genusperspektivet var det väsentliga i samhället just nu och 

ansåg att det är de vuxnas värderingar som styr barnens framtid. 

 

4.3.2  Genus en ”modegrej”? 
Några pedagoger i arbetslaget på Delfinen tyckte att genusfrågan hade blivit en modegrej. 

Pedagogerna hävdade dock att det är viktigt att tänka på och arbeta med genusperspektivet, 

men inte behöva gå till överdrift med det menar de. Frågan har ju funnits, men det är inte 

förrän på sista tiden som frågan har kommit upp i debatt. Personalen arbetade för att alla barn 

ska ha lika värde. Det skulle finnas leksaker för både flickor och pojkar samt att både flickor 

och pojkar skulle ta lika mycket ”plats” i barngruppen. 
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En pedagog ur arbetslaget på Delfinen menade också att kläderna till barnen hade blivit en 

modegrej. Flickorna skulle ha glitter och färgglada kläder medan pojkarna skulle ha mörka 

och ”tuffa” kläder. Pedagogen brukade därför alltid fråga sina vänner varför de köpte 

exempelvis rosa till flickorna och blått till pojkarna och inte tvärtom. Pedagogen menade att 

många människor inte tänker på att de är påverkade av samhällets genusperspektiv.  

 

4.3.3 Flickor ska få vara flickor 
En pedagog på Förskolan Myran ansåg att: ”Eftersom det alltid har varit fler pojkar på 

avdelningen, så har flickorna fått gå efter det. Så när man som pedagog väl är sådär flickaktig 

mot flickorna, tycker jag att detta kan tillåtas eftersom det inte sker allt för ofta”.  

 

Personalen på båda Förskolorna menade att det är viktigt att pedagoger vägleder barnen till att 

vara sig själv, att alla är lika värda och att det inte finns något som är rätt och fel. Det är okej 

att flickor får spela fotboll och att pojkar får leka med dockor.  

 

4.3.4 Pojkar tar plats (?) 
På Förskolan Myran som vi intervjuade var det några av pedagogerna som ansåg att pojkar 

tog mer plats än flickor. På samma förskola hjälpte de pojkarna mer än flickorna vid andra 

situationer såsom på och avklädning och under måltidssituationerna, dels för det var fler 

pojkar i barngruppen och dels för att det var smidigare och tog inte lika lång tid om 

pedagogerna hjälpte till. Detta var pedagogerna medvetna om och de trodde det berodde på att 

det fanns fler pojkar än flickor i barngruppen. De kunde också komma på sig själva med att 

undra vad som hände om pojkarna inte fick omedelbar uppmärksamhet. Pedagogerna arbetade 

så gott det gick för att motverka detta. 

 

På Förskolan Delfinen fanns det en föreställning om att det var pojkarna som tog stor plats i 

barngruppen, men vår observation visade på att det var flickorna som tog störst plats. En 

pedagog menade också att hon trodde att personalen var duktiga på genusfrågan, men att de 

inte gjorde så mycket som de trodde utan i själva verket var det ”mycket snack och lite 

verkstad”. Pedagogerna ansåg att det vid vissa tillfällen kunde vara bra att dela upp flickor 

och pojkar var för sig, eftersom de tyckte att pojkarna var ”starkare” än flickorna. Arbetslaget 

menade att man lättare kunde se varje enskild individ då. 
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Personalen på de båda förskolorna var medvetna om att beställa hem och ha leksaker 

tillgängliga till både flickor och pojkar. Några pedagoger från Förskolan Delfinen menade 

också att många av pojkarna lekte tillsammans med flickorna i dockrummet. Alla pedagoger 

var eniga om att alla barn skulle få leka med vad de ville på förskolan, utan att det skulle vara 

uppdelat i flick - och pojkmaterial.  

 

4.4 Analys ur ett genusperspektiv  
Vår frågeställning gällde om pedagoger bemöter flickor respektive pojkar olika i 

måltidssituationer i förskolan. När vi analyserat resultatet har vi utgått från frågorna ”hur”, 

”om” ”när” och ”var”.  

Det vi kom fram till var att pedagogerna inte bemötte flickor och pojkar olika i 

måltidssituationer. Däremot uppmärksammade vi att pedagogerna vid vissa tillfällen under 

måltiderna favoriserade några barn. Bland annat ett barn som åt specialkost. Detta barn fick 

mer uppmärksamhet genom att pedagogen visade mer intresse för detta barn.   

 

Vid ett annat tillfälle svarade pedagogen en flicka med mild röst, medan när en pojke frågade 

blev det ett kort svar från pedagogen. Utifrån våra observationer och intervjuer kom vi fram 

till att några pedagoger ansåg att pojkar tar mer plats. En pedagog nämnde också att hon ansåg 

att det skulle bli lugnare om några pojkar satt inne i ”restaurangen” de byggt på en förskola. 

Vid observationerna såg vi också att pedagogerna hade mer tid till barnen och pratade mer 

med dem vid mellanmålssituationerna i förskolan än vad vi trodde.  

 

5. Diskussion  
Resultatet i vår studie visar att pedagogerna generellt sett inte gjorde någon skillnad i sitt 

bemötande oavsett om bemöter en flicka eller pojke under måltidssituationerna. Däremot har 

vi upptäckt under våra observationer och intervjuer att pedagogerna hade förutfattade 

meningar om att pojkar behöver mer uppmärksamhet än vad flickor behöver.  

 
Enligt Svaleryd (2002) behöver man börja med genusfrågor och jämställdhet redan i 

förskolan. Att personal tänker på och blir medvetna om hur de bemöter flickor respektive 

pojkar är viktigt. De fyra punkter som är bra att arbeta efter i förskolan, går att läsa i Svaleryd 

(2002) 
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Från våra observationer av barnen och personalen under måltidssituationerna i förskolan och 

intervjuerna med personalen, visade det sig att genusfrågan var aktuell. Dock upplevde vi 

aldrig att personalen observerade eller filmade sig själva för att bli medvetna om hur deras 

bemötande av barnen tedde sig. Av intervjuerna framkom att pedagogerna arbetade efter 

följande modell:  

 

• Det skulle finnas arbetsmaterial och leksaker till både flickor och pojkar.  

• Flickor och pojkar fick leka med vad de ville. Ville flickorna spela fotboll fick dem 

det och ville pojkarna leka i dockrummet var det inga problem. 

 

Det vi anser vara betydelsefullt med FN:s Barnkonvention är att det är pedagogens ansvar att 

bland annat tydliggöra och motverka traditionella könsmönster i förskolan. Konventionen 

hävdar också att det ska finnas tydliga och uppföljningsbara mål att arbeta efter i förskolan. 

Efter att ha läst FN:s Barnkonventionens artiklar om jämställdhet så anser vi att det 

överrensstämmer med vad Lpfö 98 skriver om jämställdhet: ”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 skall motverka 

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

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller” (Lpfö98).  

 
Kraul (2000) menar att hon uppfostrades till att bli en självständig kvinna och att kvinnor kan 

arbeta med vad de vill. Detta anser vi är jämställdhet och det är viktigt att man lär ut 

jämställdhet redan i förskolan, så att barnen får veta att alla människors lika värde. Det är 

också viktigt att man ser utifrån personens förutsättningar och inte om det är en flicka eller 

pojke, svensk eller invandrare, frisk eller har något funktionshinder. Även i förskolan är det 

viktigt att man ser till varje individ och inte om det är en flicka eller pojke. Detta kan vi 

koppla till Lpfö 98 som skriver att ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värden, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga 

och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen” (Lpfö 98). 

Rithander (1991) menar att jämställdheten i Sverige idag är bra och därför eftersträvansvärd. 

Vi håller med Rithander (1991) om detta. Vi anser att det inte är så stor skillnad i samhället 

mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. Det är också grundläggande att se till vad individen 

kan och inte till vilket kön personen har.  
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5.1 Pojkar tar plats 
Svaleryd (2002) menar att pojkar får mer hjälp av pedagogerna i förskolan, generellt sätt. Hon 

menar också att många pedagoger anser sig känna att pojkar har mer bråttom och svårare att 

vänta på pedagogens uppmärksamhet. Får de inte omedelbar uppmärksamhet vet man aldrig 

vad de kan ställa till med. Detta kan vi koppla till en av våra förskolor där pedagogerna i 

Förskolan Myran ansåg att pojkar tog mer plats än flickor. Pedagogerna på Förskolan Myran 

trodde att detta kunde bero på att det var fler pojkar än flickor i barngruppen, och därav att 

pojkarna tog mer plats. De kom också på sig själva med att om de inte gav pojkarna den 

uppmärksamhet eller den hjälp de behövde, visste pedagogerna aldrig vad pojkarna kunde 

ställa till med. När vi observerade såg vi också att på samma Förskola där pedagogerna tyckte 

att pojkarna tog mer plats, fanns det flest pojkar också vid måltidssituationerna. Det som då 

utspelade sig vid vissa tillfällen var att när det inte fanns någon eller några flickor med under 

måltidssituationerna, blev det ganska stökigt. Pojkarna störde mycket och var högljudda och 

mer bestämmande. Då flickorna var med och åt blev det lite lugnare. Det vi också la märke till 

var en pedagogs åsikt om hur de skulle sitta när de hade byggt en ”restaurang” på Förskolan 

Myran. Hon ansåg att det kunde bli lugnare ute vid de andra borden om det satt några pojkar 

och en pedagog inne i ”restaurangen”. Dessutom var de nästan alltid samma pojkar som satt 

inne i ”restaurangen”. Endast en gång under våra observationer såg vi att en flicka fick sitta i 

”restaurangen”. Vi anser att denna pedagog hade förutfattade meningar om att pojkarna blir 

stökigare, och tog man då bort några barn som fick sitta vid ett annat bord, blev det lugnare 

hos de andra barnen. Då kommer vi tillbaka till det vi har skrivit ovan om att personalen på 

Förskolan Myran ansåg att det berodde på att det var flest pojkar på avdelningen som gjorde 

att det blev stökigare. Vi anser att personalen på förskolan borde arbeta och prata mer med 

varandra om genusfrågan, så att pedagogerna arbetar efter samma mål och vet var de andra i 

personalen står i genusfrågan.  

 

5.2 Måltidssituationer 
Svaleryd (2002) anser att många pedagoger talar med en mjukare röst till flickor än till pojkar. 

Under observationen upptäckte vi att detta utspelade sig endast en gång under hela vår 

observationstid. Det vi såg då var en flicka som sa till pedagogen att hon var mätt, och 

pedagogen svarade då med mild röst: ”vad bra att du är mätt nu”. Efter en stund sa en pojke 

till samma pedagog, att han också var mätt. Pedagogen svarade då med ett vanligt tonfall: ”ja, 
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vad bra”. Annars har vi inte sett i våra observationer att pedagogerna gör någon skillnad i vad 

det gäller röstläget. Däremot upptäckte vi under våra observationer att pedagogerna från båda 

Förskolorna pratade mycket med barnen under måltidssituationerna, och försökte få med alla i 

konversationen. Vid vissa tillfällen visade det sig också att pojkarna pratade mer än vad 

flickorna gjorde. Detta påvisar även Rithander (1991) när hon skriver att pojkar är mer 

tongivande under måltidssituationerna, medan flickor är mer tysta och stillsamma. Det går 

också att läsa i Rithander (1991) om en rapport från Kärrby (1987), där det visar sig att pojkar 

är mer högljudda än flickorna. Även Helmadotter (1989) redovisar en undersökning vid 

mellanmålssituationer, där pojkarna var dominerande genom att vara högljudda, störa 

ordningen och bryta mot regler. Detta har vi dock inte märkt av i någon större skillnad under 

tiden vi har gjort våra observationer. Vi anser att alla barn borde få komma till tals i förskolan, 

och vid måltidssituationerna har pedagogerna möjlighet att kommunicera med alla barn. Detta 

observerades vid mellanmålssituationerna i de förskolor vi besökte, där pedagogerna pratade 

mycket med barnen.  

 

Något vi reagerade på när vi observerade, var att pedagogerna gärna hjälpte både flickorna 

och pojkarna vid frukosten och lunchen, såsom att hälla upp mjölk, bre smörgåsen och skicka 

olika saker till barnen, istället för att låta barnen försöka själva eller göra det tillsammans med 

barnen. Vi anser att barn lär sig mer om de får försöka själva. Barn måste få lov att 

misslyckas, annars lär de sig aldrig. Wahlström (2003) menar att det är bra om pedagogerna 

gör saker tillsammans med barnen istället för att göra allt åt dem.  

 

Vi såg även att pedagogerna ofta hjälpte en flicka att diska efter måltidssituationerna i 

förskolan medan de andra barnen fick försöka själva. Eftersom flickan hade diabetes och 

brukade sitta kvar till sist, tror vi att det var andledningen för pedagogerna att hjälpa flickan. 

 

5.3 Favoriserande situationer 
Något vi uppmärksammande under våra observationer var att pedagogerna vid flera tillfällen 

bemötte de barn som åt specialkost annorlunda. Med annorlunda menar vi att pedagogerna var 

trevligare i tonfallet, frågade barnen om de tyckte om maten och påpekade för de barnen: 

”Vad ditt ser gott ut, och vilka goda grönsaker du får”. Detta var något vi reagerade på 

eftersom pedagogerna aldrig sa något liknande till de barn som hade vanlig mat. Vi anser att 

detta är bra på ett sätt eftersom pedagoger måste uppmärksamma och uppmuntra de barn som 
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har specialkost, så att de inte känner sig utanför, därför att de inte får samma mat som de 

andra barnen. Dock anser vi att pedagogerna inte behöver göra det så markant, eftersom de 

andra barnen kan känna sig utanför och också vilja ha den maten.  

 

Vid ett tillfälle var där en flicka som ville ha mer mat, och bad om detta. Pedagogen sa då att 

det räckte med en portion och att hon kunde ta mer sallad istället. Flickan gjorde detta, medan 

de andra barnen fick mer mat. Vet man inte varför pedagogen gör så här, kan första 

reaktionen vara att det är orättvist, men anledningen till att pedagogen gjorde detta var för att 

flickan var lite överviktig och föräldrarna vill bara att hon ska äta en portion och sen 

komplettera med sallad. Detta skulle pedagogen kunna ta upp med alla barnen vid tillexempel 

en måltidssituation, där pedagogen förklarade att vi alla är olika, antingen genom allergier och 

sjukdomar eller genom att föräldrarna inte vill att barnen inte ska äta viss mat, till exempel av 

religiösa skäl. Vi anser att det är viktigt som pedagog att informera de andra barnen när det 

dyker upp frågor om varför vissa barn har andra kostvanor än andra barn.  

 

Vid situationen där en pojke och en flicka retades med varandra innan frukosten, tycker vi 

också man kan dra paralleller till ett icke jämställt genusperspektiv och ett favoriserande 

förhållningssätt till barnen. Pedagogen kommer in precis i det ögonblicket när pojken drar 

flickan i håret, och istället för att fråga hur allt började, säger hon genast till pojken att sluta. 

Flickan som bara sitter där, blir inte tillsagd. Vi anser att pojken blir ”det svarta fåret” i 

situationen och när han försöker försvara sig, blir han inte trodd. Det är viktigt anser vi att 

pedagoger inte drar förhastade slutsatser, utan ta reda på vad som egentligen händer i 

situationer och försöka reda ut det. Annars föreligger risken att samma barn alltid får skulden.  

 

Hade vi arbetat i ett arbetslag, hade vi använt oss av att filma och att observera varandra för 

att se hur vårt bemötande av barnen är, samt se hur vi agerar gentemot flickor respektive 

pojkar. Detta kan vi koppla till Sundström (2006) där det står om hur pedagogerna filmade för 

att sedan kunna analysera hur de skulle jobba vidare med genusperspektiv.  

 

Vi hade också sett till att barnen hade haft material de behöver för att utveckla sig, såsom 

leksaker till både flickor och pojkar. Under tiden vi observerade såg vi inte att pedagogerna 

filmade sig själva för att bli medvetna om sina bemötande till barnen. Däremot fick vi veta via 

intervjuerna att pedagogerna pratade mycket om genusfrågan med sina arbetskamrater. Men 

de hade inga direkta mål som de arbetade efter för att medvetet synliggöra genusperspektivet. 
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Personalen på Förskolorna vi intervjuade tänkte mycket på att ha leksaker tillgängliga till 

både flickor och pojkar så de kunde leka med vad de ville.  

 

5.4 Metoddiskussion 
För att få fram vårt resultat använde vi oss av observationer och intervjuer. Vi ansåg att detta 

var ett bra sätt att arbeta på för att få fram ett relevant resultat av vår problemformulering. Vi 

gjorde observationer varje dag under fem veckor och fick därav ett stort underlag till vår 

studie. Vi sammanfattade sedan våra observationer och gjorde en analys av vad vi sett. För att 

komplettera detta intervjuade vi de båda arbetslagen på avdelningarna. Även här 

sammanfattade vi våra intervjusvar och delade upp dem i olika kategorier. Vi ansåg att dessa 

två kvalitativa metoderna fungerade väl tillsammans.  

 

Genom att enbart använda sig av observationer finns det en risk att observatören missar något 

för att hon/han har förutfattade meningar. Resultatet vid intervjuerna och observationerna kan 

också påverkas av att intervjuaren är av samma kön som de som blir intervjuade och 

observerade. Bech (1993) anser att det är omöjligt för observatören att observera utan att 

blanda in sina egna värderingar. Däremot är det möjligt att man försöker skilja mellan 

beskrivning och värdering. Det är då viktigt att först beskriva det som har observerats och att 

därefter anteckna sina värderingar om situationen. Nackdelen med att göra anteckningar 

löpande vid observationer som vi gjort, är att vi inte hann se allt, då vi var i full gång med att 

anteckna. En annan nackdel som vi upptäckte när vi gjorde våra observationer var att de 

gånger vi åt tillsammans med barnen var det svårt att hinna se och uppfatta allt som hände 

runtomkring. Patel och Davidsson (2003) menar också att observationsmetoden är dyrbar och 

tar lång tid. Nilsson (1999) skriver att när observationer ska göras bör anteckningarna föras så 

diskret som möjligt och inte visas för barnen. Observatören bör även direkt efter 

observationerna sätta sig ner och reflektera mer över situationen och skriva ner det som var 

relevant så att viktiga händelser som har utspelats sig inte glömts bort. Därför valde vi att 

skriva ner våra observationer både efter och måltidssituationerna för att kunna reflektera över 

vad vi hade sett. Vi ville inte heller att pedagogerna eller barnen skulle se vad vi skrev.  

 

Denscombe (2000) menar att det som kan vara en nackdel med intervjuer är till exempel att 

det är tidskrävande. Används bandspelare kan detta ge hämningar hos den intervjuade och den 

intervjuade kan tycka det är jobbigt. Resultatet kan då bli negativt, därför valde vi att intervjua 
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med papper och penna i hand och uteslöt bandspelaren vid våra intervjuer med personalen på 

de båda förskolorna.  

 

5.5 Slutsats 
När vi gick ut för att göra vår studie hade vi förväntningar om att vi skulle få se många olika 

skillnader på hur pedagogerna bemöter flickor respektive pojkar i måltidssituationer. Av våra 

observationer framkom det dock att pedagogerna endast vid vissa tillfällen gjorde någon 

skillnad på om det var flickor eller pojkar som satt vid matbordet under måltiderna.  Det vi 

kunde se utifrån observationerna var att pedagogerna favoriserade vissa barn oavsett om det 

var en flicka eller pojke. Det märktes att pedagogerna och barnen trivdes ihop, och att 

pedagogerna såg till varje individ och dess behov vilket framkom vid observationerna. Detta 

kan vi koppla till Lpfö 98 som skriver att förskolan ska se varje barns förutsättningar.  

 

Resultatet i vår studie visar att pedagogerna generellt sätt inte gör någon skillnad i sitt 

bemötande oavsett om det är en flicka eller en pojke under måltidssituationerna. Däremot har 

vi upptäckt under våra observationer och intervjuer att pedagogerna har förutfattade meningar 

om att pojkar behöver mer uppmärksamhet än vad flickor behöver.  

 

6. Sammanfattning  
Denna studie handlar om hur pedagoger bemöter flickor respektive pojkar under 

måltidssituationer. Enligt Lpfö 98 skall förskolan se till så att alla barn ges samma 

möjligheter, förskolan skall även motverka traditionella könsroller och könsmönster. De skall 

likaså sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet, självständighet och tillit till sin egen 

förmåga.  

 

I litteraturgenomgången presenteras teori om genus ur ett jämställdhetsperspektiv. Rithander 

(1991) hävdar att jämställdheten i Sverige är bra i dagens samhälle, där kvinnor och män ska 

ha lika värde, samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Svaleryd (2002) anser att 

pedagoger kan uppnå ett genusmedvetet pedagogiskt arbete med jämställdhet om 

pedagogerna blir medvetna om hur bemötandet av barnen sker. Inom arbetslaget bör det 

diskuteras om var man som person står i genusfrågan och att pedagoger skapar möjligheter till 

utveckling både till flickor och pojkar. Svaleryd (2002) menar att många pedagoger talar med 

mjukare röst till flickor än vad de gör till pojkarna. Rithander (1991) påvisar att under 
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måltiderna är pojkarna mer tongivande och bestämmer vad de ska prata om, undertiden som 

flickorna är tysta. Detta visar även en undersökning som Wahlström (2003) skriver om, där 

pedagogerna på en förskola filmade sig själva under lunchtiden. När de analyserade filmen 

upptäckte de att pojkarna ofta sa ”öh” när de ville ha något. Flickorna som satt vid bordet 

uppfyllde pojkarnas önskemål genom att skicka saker till dem. 

 

För att få djupare kunskap inom ämnet, valde vi att använda oss av kvalitativa 

forskningsmetoder. Vi observerade pedagogerna under måltidssituationerna på två olika 

förskolor i södra Sverige. Vi avslutade vår undersökning med att göra intervjuer med de 

berörda pedagogerna. 

 

Utifrån våra observationer har vi kommit fram till att pedagogerna mestadels inte bemöter 

flickor och pojkar olika under måltiderna. Dock såg vi att pedagogerna vid vissa tillfällen 

favoriserade ett barn som åt specialkost. Det vi kom fram till genom våra intervjuer var att 

några av pedagogerna tyckte att pojkarna tog mer plats än vad flickorna gjorde. Detta trodde 

pedagogerna berodde på att de hade fler pojkar i barngruppen och därav att pojkarna tar mer 

uppmärksamhet, medan vi tolkade det som att pedagogerna hade förutfattade meningar om att 

pojkar kräver mer uppmärksamhet än flickor. 

I diskussionen binder vi ihop litteratur, resultat med vår analys om hur pedagoger bemöter 

flickor respektive pojkar med inriktning på måltidssituationerna. Svaleryd (2002) menar att 

redan i förskolan är det viktigt att pedagoger börjar med jämställdheten. I diskussionen går det 

att läsa att vi anser att det är viktigt att pedagogerna ser till barnen som självständiga individer 

och inte om barnet i fråga är en flicka eller pojke. På det sättet görs ingen skillnad mellan 

barnen.  
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8. Bilaga 1 
Intervjufrågor: 

 

• Hur tänker du kring genusperspektiv i förskolan? 
 

- Hur arbetar ni med genusperspektiv – om inte, varför? 

- Är genusfrågan viktig att tänka på? 

- Har ni genusperspektiv som mål inom arbetslaget? 

 
 


