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Sammanfattning 

 

Arbetets art:  Lärarprogrammet, inriktning mot förskolan 210 högskolepoäng. 

Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskolepoäng i 
utbildningsvetenskap. 

Titel:  Skiljer sig pedagogers uppmärksamhet gentemot flickor och pojkar? – En undersökning 
om hur några pedagoger riktar sin uppmärksamhet gentemot flickor och pojkar i 
förskolan 

Engelsk titel:  Are pedagogue’s attention different towards boys and girls?  – A study of how a few 
pedagogues draw their attentions towards girls and boys in pre-school  

Nyckelord:  förskola, uppmärksamhet, kommunikation, handling, flickor, pojkar 
 

Författare:  Angelica Håkanson och Therese Larsson 

Handledare:  Ann-Sofie Holm 

Examinator:  Sonja Kihlström 

 

BAKGRUND: 

Kunskapsöversikt från bland annat Odelfors (1998) visar att flickor och pojkar i förskola och skola blir bemötta olika 
och att de sedan förhåller sig till detta på olika sätt utifrån respektive kön. Studier på detta område har tidigare 
genomförts mer i skolan än i förskolan och därmed blev det extra intressant att vi skulle utföra vår undersökning på 
förskolans arena. Då Odelfors kunskapsöversikt delvis stämmer in med våra tidigare upplevelser av pedagogers 
bemötande av pojkar och flickor på fältet, har det byggt upp ett behov hos oss av att få undersöka om det i dagens 
förskola är skillnad på pedagogernas uppmärksamhet gentemot könen. Vi ställer oss då frågan: finns det likheter och 
skillnader i hur uppmärksamheten riktas till flickor och pojkar? 
SYFTE: 

Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger riktar sin uppmärksamhet gentemot flickor och pojkar under 
måltidsituationen i förskolan. 
METOD: 

Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativ metod med inspiration av delar från den etnografiska 
forskningsansatsen. Resultatet grundar sig i nitton observerade måltidssituationer på två förskoleavdelningar där vi 
har tittat på hur pedagogerna riktar sin uppmärksamhet gentemot flickor och pojkar 

RESULTAT: 

Eftersom den insamlade datan är analyserad genom två olika sätt, kvalitativ och kvantitativ analys, har vi kunnat 
komma fram till följande. Resultatet visade att det fanns både skillnader och likheter på de båda 
förskoleavdelningarna när pedagogerna riktade sin uppmärksamhet genom handlingar och kommunikation gentemot 
flickor och pojkar. Observationerna visar i det stora hela inte på några större skillnader mellan hur pedagogerna 
riktar flickor eller pojkar som grupper uppmärksamhet. Däremot kunde vi se variationer i hur pedagogerna riktade 
uppmärksamhet mot enskilda flickor och pojkar.  
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Inledning 
Dagens lärare i förskolan har till uppgift att följa riktlinjer ur en läroplan. I läroplanen för 
förskolan (Lpfö98) kan man bland annat läsa att läraren ska motverka att barnen utvecklar 
stereotypa könsroller. Det slutliga examensarbetet på lärarutbildningen var något vi båda såg 
fram emot att utföra. Arbetet skulle ge oss möjlighet att under en längre tid undersöka ett område 
som för oss kändes extra intressant och viktigt att få veta mer om inför vår kommande yrkesroll 
som förskollärare. Båda hade tidigare under utbildningen på egen hand läst litteratur av Kajsa 
Svaleryd (2002), vilket väckte våra intressen för hur verksamma pedagoger på fältet bemöter 
flickor och pojkar. När vi bestämde oss för att genomföra den kommande undersökningen 
tillsammans var det genuspedagogiken som fångade vårt gemensamma intresse. Efter lång 
diskussion kom vi fram till att pedagogers förhållningssätt ur ett genusperspektiv var det vi ville 
undersöka. Inför vår kommande yrkesroll som förskollärare har vi som uppdrag att ha ett jämlikt 
förhållningssätt gentemot flickor och pojkar. En av läroplanens riktlinjer för förskolan är att 

 
flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 
utan begränsningar av stereotypa könsroller (Lpfö98, s.8).  

 
Personligen anser vi, likt med Lpfö98 att det är av stor vikt att flickor och pojkar ska ha lika rätt 
att utvecklas under samma normer och värden. För redan när barnen är små påverkas de av 
vuxnas bemötande, vilket bidrar till barnens uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. I 
diskussionen om pedagogers förhållningssätt kom vi fram till att det var deras uppmärksamhet 
gentemot flickor och pojkar som vi ville titta närmare på. När vi i diverse sammanhang befunnit 
oss i förskolans verksamhet, har vi lagt märke till att pedagogerna givit barnen uppmärksamhet 
på olika sätt. Hur detta närmare kunde se ut i praktiken var vi nyfikna på att undersöka. Vi valde 
att fokusera på hur pedagogerna gav barnen uppmärksamhet och se hur det yttrade sig i 
pedagogernas handlingar och kommunikation gentemot flickor respektive pojkar. 
 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger riktar sin uppmärksamhet gentemot 
flickor och pojkar under måltidssituationen i förskolan. 

Frågeställningar 
• Finns det likheter och skillnader på hur pedagoger riktar uppmärksamhet mot flickor och 

pojkar i form av kommunikation och handling under måltidssituationen under lunchtid?  
• Hur ser likheter och skillnader ut i den uppmärksamhet pedagoger riktar mot pojkar 

respektive flickor under måltidssituationen under lunchtid?   
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Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att belysa och beskriva forskning om flickor och pojkar i skolan och 
förskolan. Bakgrunden synliggör även rådande styrdokument och skillnader mellan begreppen 
kön och genus.  
 
Redan på 1960- talet formulerades riktlinjer om jämställdhetsarbete i skolans styrdokument. 
Jämställdhetsarbetet fick en dominerande och mer betydande plats i skollagen när den 
reviderades 1995. Regeringen ville belysa flickors och pojkars utbildning ur ett demokratiskt och 
jämlikt maktperspektiv för barnens lika rätt till livskvalitet och framtida arbetsliv (Myndigheten 
för skolutveckling 2003, s.11). 

Lärares bemötande av flickor och pojkar 
I Odelfors (1998 s.12) kunskapsöversikt visar svensk forskning att flickors och pojkars villkor 
studerats mer i skolan än i förskolan. Studier har visat att flickor och pojkar blir bemötta olika 
och att respektive kön anpassar sig på olika sätt till dolda regler. Anpassningen skiljer sig åt 
genom att flickorna ofta agerar hjälpfröken medan pojkarna ofta bryter mot regler. Enligt 
Paechter tillåts pojkarna mer att bryta mot regler för att läraren ska få deras samtycke. Paechter 
redovisar olika studier där lärarens försök är att få pojkars samtycke genom att tillåta dem ta 
kontroll över det fysiska utrymmet, lärarens uppmärksamhet och lektionernas innehåll. Speciellt 
tysta flickor blev hämmade på bekostnad av den tid läraren spenderade på att undertrycka 
flickornas närvaro (Paechter 1998, s.21). Paechter (1998) menar att flickor kan bli hämmade för 
att läraren låter pojkarna bryta mot rådande regler. Änggårds (2005, s.540) artikel har en tes om 
att detta kan bero på att barn som är födda i vårt samhälle ganska tidigt kommer att bli medvetna 
om att mänskligheten består av två sorters folk, män och kvinnor. För att individerna ska förstås 
och ses som godtagbara samhällsmedlemmar, måste barnen välja det rätta könet och bete sig på 
ett sätt som passar in för antingen manligt eller kvinnligt beroende på vilket biologiskt kön man 
fötts till. Vidare säger Änggård att barnen lär sig att maskulinitet eller femininitet är något som är 
en oföränderlig del av deras personliga och sociala liv. Författaren menar att flickor och pojkar 
måste välja det rätta könet och dess normer för att bli accepterade i samhället. 
 
Öhrns (2002) kunskapsöversikt visar däremot att vissa flickor inte låter sig hämmas som 
ovanstående studier visat. Detta förhindrar flickorna själva genom att vinna inflytande. Här blir 
det tydligt att flickorna inte låter pojkarna sätta sig på dem. Öhrn (2002, s.44-45) beskriver hur 
flickor som intar en stark position i klassrummet tar till sig ansvar för gemensamma 
skolangelägenheter för att på detta sätt vinna inflytande. Författaren beskriver även andra studier 
där resultatet visat att lärare har förväntningar på flickor som grupp. Dessa lärare förväntar sig att 
flickorna ska hålla samman lektioner, lugna pojkar eller stå ut i ett stökigt klassrum. 
 
Jämställdhetsexperten och beteendevetaren Ingemar Gens (1998) menar att de förväntningar 
lärare har på flickor, kan bero på att det manliga könet ses som norm och att det är därför som 
lärarna tar uppmärksamheten från flickorna och ger den till pojkarna. Dock säger Gens liksom 
Öhrn (2002) att vissa flickor bryter mot de traditionella mönstren. Gens visar på traditionella 
könsmönster från både förskola och skola där mannen ses som norm. Utifrån detta perspektiv 
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framhåller han att pojkarna i högre grad tar åt sig mer utrymme än flickorna. Detta skulle aldrig 
vara möjligt om det inte var på bekostnad av flickornas eget utrymme. En tendens som visats på 
senare år är dock att flickor har börjat ta för sig och därmed blivit mer synliga på arenan. 
Slutligen menar Gens att möjligheten för att könen ska kunna närma sig varandra och den stora 
skillnaden mellan individerna inte ska omfattas av manligt och kvinnligt behöver könen förändras 
parallellt med varandra (Gens 1998, s.55,68,107). 
 
Odelfors (1999) avhandling visar på att pojkarna är mer aktiva under lärarstyrda aktiviteter och 
att flickorna då hamnar i skymundan. Odelfors visar att de största skillnaderna mellan pojkar och 
flickor i hennes studie var under de situationer som styrdes av pedagogerna. I hennes analys av de 
samlingar hon har observerat framkom det att pojkarna använde sig av handlingsutrymmet, det 
vill säga möjligheten att göra sig hörda och sedda för att uttrycka sig, i högre grad än vad 
flickorna gjorde. Pojkarna var mer aktiva än flickorna. Flickorna gav korta svar och var verbalt 
passiva, medan många pojkar gav utförliga svar och gillade att visa sig inför gruppen. Vidare 
visade Odelfors resultat på att barn som blev bekräftade och fick stöd från pedagogerna i form av 
intresse och frågor vågade ta för sig mer på samlingarna. I samband med detta framkom det att 
pojkarna var de som fick mest av denna sorts bekräftelse (Odelfors 1999, s.151,156-159). 

Det socialt konstruerade könet 
I Odelfors (1999) avhandling beskrivs att alla innebörder med kön skapas i social praktik och att 
människor konstruerar både sin egen och varandras identitet genom social interaktion i vardagen. 
Odelfors beskriver att genus får sin innebörd genom det sociala samspelet mellan människor då 
det ses som en social sammansättning. Det vill säga att det är i det dagliga samspelet mellan 
pedagoger och barn som synsättet på de olika könen kommer till uttryck och speglar innebörden i 
uppfattningen av vad en flicka och pojke är (Odelfors 1999 s.10-11). 
 
Bodenstam (2007, s. 34) och Odelfors (1999, s. 152) menar att kön definieras på olika sätt och 
skiftar på olika platser, men också över tid och rum. Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) menar 
att enligt rollteorier ses socialisationen som en slags inlärningsprocess. I denna process kommer 
barnen successivt att ta till sig de attityder och normer som deras omvärld formar dem till och 
önskar att de ska ha. I olika situationer träder barnet in i roller som kan se olika ut. Här speglas 
egentligen inte grundläggande egenskaper för hela personligheten, utan barnet anpassar sig efter 
situationer och förväntningar som råder (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991 s.11).  
 

Genom könsrollsuppfostran tillägnar vi oss vissa normuppsättningar som på mer eller mindre 
begränsade områden bestämmer vårt beteende och våra handlingar. Med det är inte här tal om 
någon grundläggande förändring av personligheten. Roller kan anläggas eller förkastas. 
(Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991,s.17) 

 
Exempel på detta skulle kunna vara Kalle fem år som å ena sidan leker krig med sina kompisar 
och är väldigt livlig. När han å andra sidan träffar sin lillasyster är han väldigt omsorgsfull och 
uttrycker sig med mjukt röstläge. Oavsett sin grundläggande personlighet kan individen anta 
olika roller som är situationsbundna. Tegnér (2007, s.130) framhåller genom genusteorier att 
socialt samspel och relationer formar individen och att den sociala och kulturella sfären utrustar 
individen till eget skapande av sin identitet samt vad som är manligt respektive kvinnligt. 
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I det samhälle och den kultur vi lever i fostras barn redan som små att ta till sig och agera i 
enlighet med bestämda roller, vilka sedan bekräftas och förankras därför att de, livet igenom 
uppmuntras, förstärks och sanktioneras på en rad olika vägar (Franck 2007, s.65). 

 
Att lärare redan i förskolan har till uppgift att motverka traditionella könsmönster blir tydligt här, 
då barn som är i utforskandet av sitt eget kön och sin egen identitet påverkas i hög grad av sin 
omgivning och den kultur som de lever i.  
 
Enligt Gens (1998, s.6, 7) är den viktigaste egenskapen som en individ innehar sitt eget kön. Han 
framhåller att skillnaden mellan könen är mindre än skillnaden inom könen, det vill säga att den 
fysiska och medfödda skillnaden är liten i jämförelse med det omgivningen förväntar sig av 
respektive kön. Även Odelfors (1998, s.10) har studerat könsskillnader som hon heller inte ser 
som medfödda och naturliga utan som socialt skapande. Författaren menar att det är i 
interaktionen mellan barnet och resten av omvärlden som det sociala könet skapas medan de 
biologiska kriterierna betingar det biologiska könet. I likhet med Odelfors säger Gens (1998, s.6, 
7, 27) att individen tillsammans med omgivningen förändras och utvecklas såväl fysiskt som 
socialt. Alla de uppfattningar omvärlden förmedlar kring de båda könen skapar för barnet en 
grunduppfattning och ett förhållningssätt om hur skillnaderna mellan könen ska se ut. Den 
utveckling och påverkan som sker kommer att prägla individens framtid. Vidare menar Gens att 
kön är summan av en social egenskap och en produkt av förväntningar och att det endast är i 
förhållandet till varandra, som man blir man och kvinna. 

Pedagogers medvetandegörande och stöttning av barn  
Nordahl (1998) gjorde en intervju med könsforskaren Anne-Mette Kruse där hon beskriver att 
utmaningen av stereotypa könsroller och stöttningen av barns identitetsutveckling är 
grundläggande krav i ett pedagogiskt arbete för allas lika värde och en jämställd framtid. 
Eftersom flickors och pojkars socialisering, utveckling och uppträdande är olika menar hon 
vidare att ett aktivt arbete i förskolan borde anpassas och ske i förhållande till dessa olikheter 
(Nordahl 1998, s.83). I arbetet på förskola och skola är man som pedagog delaktig i en ständigt 
pågående process i skapandet av barns och ungdomars identitet. Detta är viktigt att pedagoger 
förstår menar Svaleryd (2002). Pedagoger behöver få kontakt med den del av sig själva som vill 
göra förändringar för barnens skull. Detta för att pedagogerna ska komma in på nya tankebanor 
där de för barnen kan skapa nyfikenhet och utifrån detta utveckla sig själva, eftersom det till stor 
del är i samspelet med andra individer som barnet utvecklas (Svaleryd 2002, s.41-42).  
 
I SOU (2006:75, s.92) poängteras att barn ska bli sedda som de individer de är och inte en 
spegling av stereotypa könsroller. Detta styrker Lpfö (1998, s.12) med att verksamheten ska 
utveckla förståelse hos barnen om sig själva och sin omvärld. Barnet ska se sig själv som en 
människa och inte ett kön. ”Vi ser ofta barnet med de ögon som är summan av våra egna 
erfarenheter. Barnet kan aldrig vara annat än det vi förväntar oss att de ska vara” (Svaleryd 2002, 
s.46).  
 
I SOU (2006:75) beskriver personalen på en förskola att de funderat över hur de själva förhåller 
sig till barnen och deras miljö. Detta för att pedagogerna ska bli medvetna om sitt eget 
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förhållningssätt, vilket i sin tur ligger till grund för de möjligheter pojkar och flickor i förskolan 
får att utveckla sina färdigheter, intressen och personligheter. Öhman (1999) beskriver att de 
förebilder som barn behöver under sin uppväxt ska vidga den traditionella könsrollen för att 
barnen inte ska fastna i stereotypa mönster. Avsikten är att ta fram det unika hos både flickor och 
pojkar, inte att de ska bli likadana. Pojkars och flickors lika värde är jämställdhetspedagogikens 
grundsten. Målet är samarbete, kamratskap och gemenskap mellan de båda könen. Pedagoger kan 
förändra traditionella könspositioner genom att de överför värderingar och bär med sig 
demokratiska idéer, som visar på hur kvinnor och män ska förhålla sig gentemot varandra på ett 
jämställt sätt. Om de vuxna däremot i en strukturerad pedagogisk miljö har stark vuxenkontroll 
kan de stereotypa dragen bli mycket tydliga hos flickor och pojkar. Flickorna skapar då utrymme 
där pojkarna kan ta för sig. Viktigt att förstå är att barn aktivt prövar och utforskar de positioner 
som erbjuds och vuxnas värderingar är ingenting som barnet passivt formas efter. Barn är 
medskapare av sin egen process i läromiljön (Öhman, 1999, s.13, 97).  
 
I förskolan uppstår då och då händelser som pedagogerna är omedvetna om. Det är svårt som 
pedagog att synliggöra för sig själv vad man säger, hur man gör och vilka signaler man sänder ut 
genom kroppsspråk och liknande. Pedagogisk dokumentation är då ett hjälpmedel för att göra det 
omedvetna medvetet. Föreställningar om kön präglar tydligt vårt förhållningssätt gentemot 
barnen och det är därför av stor vikt att arbeta med just detta. Att observera och föra 
dokumentation är en viktig del i processen för att växa som pedagog (SOU 2006:75, s.92; 
Svaleryd 2002, s.41-42,47). 
 
Enligt läroplanen har förskolan till uppgift att grundlägga och förankra värden så som 
människolivets okränkbarhet och skapa jämställdhet mellan könen. Detta är värden som vårt 
samhällsliv vilar på (Lpfö98, s.7). I detta sammanhang är det viktigt att pedagoger 
medvetandegör sig själva, både medvetna som omedvetna tankar, handlingar och värderingar 
kopplat till rådande samhällsstrukturer. När vi blivit medvetna om vårt eget agerande, det är först 
då vi kan hjälpa och stötta barnen i att kunna vidga, bryta och se genusstrukturerna (Svaleryd, 
2002, s.46). ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor 
har lika värde oberoende av kön” (Lpfö98, s.11).  
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Teoretisk ram 
I vår studie har vi valt att utgå från ett könsteoretiskt ramverk. Det här kapitlet kommer att 
redogöra för genusordningen, den hegemoniska maskuliniteten och hur individen formas genom 
de sociala praktikerna som utvecklar de sociala strukturerna, utifrån könsteoretikern Raewyn 
Connells beskrivningar. 

Raewyn Connell 
En del av Connells (1995) beskrivning av genusordningen handlar om relationer som bygger på 
makt där kvinnan underordnas mannens dominans. Genusordningen bygger inte enbart på 
mannens dominans gentemot kvinnan. Det finns även en hierarki inom gruppen män, där den 
dominerande formen kallas hegemonisk maskulinitet. Hierarkin finns också mellan gruppen 
kvinnor. Genusordningen består av denna hierarki som är relationsbaserad och kan utmanas av 
såväl män som kvinnor. Hegemonin är därför en relation som förändras över tid och rum 
(Connell 1995, s.97,101).  
 
Individen är alltid en aktiv förmedlare av normer och värderingar samtidigt som den hela tiden tar 
till sig de andra individer aktivt förmedlar i sociala praktiker. Dessa praktiker kan ses som de 
konstellationer vilka individer ingår i, såväl förskolan, familjen som vännerna.   De praktiker 
individerna deltar i utvecklar nya normer och värderingar samt personliga livsbanor som vidare 
skapar utgångspunkter för nya praktiker, som fängslar och gör intryck på individen. Enligt 
Connell är individen förmedlare och deltagare i sammansättningen av den sociala världen. För att 
världen ska vara föränderlig måste individer hela tiden vara aktiva om den ska kunna återskapas. 
Även genus är föränderligt och beroende på vilken praktik det ingår i så kan de personliga 
livsbanorna se olika ut, men kan inte kopieras (Connell 1995, s.99; 2003, s.67, 68, 72). 
 
Genus är inte något som finns före det sociala livet, det är något som utvecklas i det sociala livet. 
Connell (2003) menar att när barnet kommer i kontakt med och ingår i ett samspel med andra, 
bildas för barnet ett socialt liv. I detta sociala liv utvecklar och påverkas barnet av de normer och 
värden som han/hon möter. Detta bildar i sin tur barnets uppfattning om kön och hur individen 
ska förhålla sig till det. Vidare menar Connell att barnet själv är medskapare i utformningen av 
genus och formas därmed inte passivt till normer och värderingar. Utan det sociala livet hade 
individen inte kunnat utveckla begreppet genus, dess innebörder och vidare påverkat andra, det 
hade alltså inte funnits (Connell 2003, s.77-78).  
 
I den sociala interaktionen mellan pedagoger och barn är genus inget fast bestämt. Detta för att 
genus utformas och vidareutvecklas genom den sociala interaktionen. Individers sociala förmåga 
att kommunicera och handla bestäms inte av biologin, det vill säga att det inte är medfött. Kön är 
det biologiska könet vi föds med och genus är det socialt konstruerade könet, som görs i 
relationer med andra. Den sociala praktik individer lever i kan inte tas ifrån individen eftersom 
den hela tiden hänvisar till individer och det de gör, därför har begreppet genus skapats (Connell 
1995, s.55, 96).  
 
I diskussionen om genus är bilden om hur vi människor skaffar oss genus och iklär oss olika 
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könsroller ganska självklar och tveklös. Här förklarar Connell (2003) att redan från födseln så 
kallas barnen antingen för flickor eller för pojkar och de får rosa eller blå kläder. Flickor och 
pojkar förväntas uppträda på olika sätt. Pojkar å ena sidan förväntas vara starka och tuffa, vara 
mer krävande, aggressiva och energiska. Flickor å andra sidan förväntas vara mer passiva och 
medgörliga och dessutom söta. Vidare ska flickor lära sig att vårda sitt utseende och vara artiga 
och snälla. De får även lära sig att laga mat, vara duktiga på relationer, göra som de blir tillsagda 
och vara attraktiva inför pojkarna. Pojkarna får lära sig att köra bil, försörja sig och jaga flickor. 
Detta kallar Connell att man genom socialisation klär på sig olika könsroller. De sociala 
situationer föreskriver de förväntningar som gäller för flickor och pojkar och kommer från den 
omgivningen barnet lever i, såsom familj, förskola och vänner. Denna omgivning gör många små 
handlingar som överförs till barnen genom socialisationsprocessen. När barnen följer dessa dolda 
föreskrifter får de antingen negativa reaktioner eller positiva bekräftelser genom kommunikation 
och handlingar från andra. Till skillnad från socialisationsprocessen bygger könsrollsteorin i 
grund och botten på skillnader och inte likformigheter i personligheten och beteendet (Connell 
2003, s.103-104) 
 
Enligt Connell (2003) finns det fler könsroller för flickor och pojkar än bara en, det vill säga att 
det finns flera maskuliniteter och femininiteter. I varje människas liv kommer det att uppstå 
möten där genusmönster är en form av begränsningar. I dessa möten så lär sig människan att 
skapa, kopiera, improvisera och utveckla strategier. Genom detta kommer människan att kunna 
hantera situationer där genusrelationer är närvarande för att till slut hitta sitt eget. Om strategierna 
fungerar bra i möten med andra kommer de att etsa sig fast som speciella mönster som tyder på 
maskulinitet eller femininitet (Connell 2003, s.105, 110). 
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Metod 
Metodkapitlet är uppdelat i ett antal underrubriker. Underrubrikerna är följande, val av metod, 
observation, urval, genomförande, analys och bearbetning av data, reliabilitet och validitet.  

Val av metod 
Undersökningen tar sin utgångspunkt i en kvalitativ metod. Det latinska ordet qualitas är en 
benämning för kvalitet, beskaffenhet, art och egenskap (Lökken & Söbstad 1995, s.28). Enligt 
Malmqvist (2007, s.123) handlar kvalitativa uppgifter bland annat om egenskap eller karaktär hos 
ett fenomen. 
 
Kvalitativ forskningsmetod handlar om att upptäcka okända företeelser, men även att kunna 
identifiera och bestämma dess kännetecken och struktur. Här är även forskaren inriktad på 
subjektiva upplevelser (Lökken & Söbstad 1995, s.30). Denna form av metod gör att forskaren 
ser till helheten och tillsätter förmågan att känna. För att undersöka ett fenomen mer i detalj är en 
kvalitativ metod ett bra verktyg.  
 
Utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv kan man se forskning utifrån två inriktningar, å ena 
sidan positivismen och å andra sidan hermeneutiken. I det förra fallet betraktar forskaren 
fenomenet utifrån och använder sig av en kvantitativ metod. I det senare fallet, det vill säga 
hermeneutiken, befinner sig forskaren i sammanhanget och betraktar fenomenet ”inifrån” med 
hjälp av en kvalitativ metod (Player – Koro1). Vi har i vår undersökning använt oss av kvalitativ 
metod där vi har studerat en grupp barn med pedagoger under deras lunchtid och betraktat deras 
situation inifrån. 
 
Kvalitativa studier kan fungera som en förberedelse för en undersökning i kvantitativ form. När 
man drar slutsatser ifrån det specifika och enskilda till det allmänna, är det en induktiv inriktning 
som forskaren använder sig av i kvalitativa sammanhang (Lökken & Söbstad 1995, s.30). Vår 
studie hade sin utgångspunkt i den kvalitativa formen men i vår analys blev det relevant att också 
använda oss av den kvantitativa undersökningsformen för att kunna dra slutsatser om hur ofta 
varje barn fick uppmärksamhet från pedagogerna. Detta gjorde så att vi kunde se både en helhet 
och delarna i sammanhanget. När vi analyserade vår insamlade data valde vi bland annat att 
räkna hur många gånger varje barn fick uppmärksamhet av pedagogerna i form av 
kommunikation och handling, det vill säga att vi även kvantifierade datan. Här tittar vi på det 
insamlade materialet genom positivismen, således mer översiktligt och utifrån (Player – Koro2). 

                                                            

1Player – Koro, C. (2008.02.26) Kvantitativ metodteori. Högskolan i Borås. 
2Ibid. 
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Observation 
Vi har använt oss av redskapet observation för att se hur pedagoger uppmärksammar flickor och 
pojkar i form av handling och kommunikation i förskolan. Eftersom vi genom vår undersökning 
vill se samt upptäcka hur pedagoger i praktiken riktar sin uppmärksamhet och inte fråga hur de 
resonerar kring sitt givande av uppmärksamhet ansåg vi observation vara passande. Vi valde att 
avgränsa oss till en specifik situation där matsituationen under lunchtid var studiens 
utgångspunkt. 
 
Om vi som forskare vill föra ihop teori och praktik menar Kihlström (2007, s.30-31) att 
observation är ett bra redskap. I användningen av detta verktyg handlar det om att vi förnyar vår 
syn på något vi ser ofta eller dagligen. Såväl forskare som lärare kan utföra observationer på olika 
sätt beroende på situation. Som forskare blir observation ett instrument för en planerad 
undersökning medan en lärare slumpmässigt kan observera exempelvis barngruppen eller miljön i 
förskolan som skapar möjligheter till förändring. Under genomförandet av observationer är det 
vanligast att forskaren använder sig av löpande protokoll. I protokollet skriver observatören korta 
anteckningar i presens av det som syns här och nu. Lökken och Söbstad (1995, s.28) menar att ett 
löpande protokoll är ett bra verktyg för en kvalitativ mätning. Vi kan då direkt registrera 
handlingar och kommunikation i vardagen.  
 
Vid en observation händer mycket på en och samma gång. Som observatörer har vi stor nytta av 
en checklista för att kunna få med det som är lämpligast vid just vårt observationstillfälle. Några 
punkter som Kihlström (2007, s.32-33) blandat annat lägger vikt att ha med i checklistan är rum, 
aktörer, händelse, tid. När vi använder oss av en checklista begränsar vi oss till en viss del, i att 
behålla fokus på det som för oss är relevant. Vi som observatörer måste vara observanta och 
använda oss av alla sinnen. Kihlström (2007) menar dock att ”vi kan inte se allt och gör det inte 
heller” (s.33). 
 
Något som Dovemark (2007) anser är viktigt att tänka på under en observation är att situationen 
hela tiden påverkas av forskarens närvaro, intressen och fördomar. Därför ska observatören 
ständigt fråga sig själv, vad som påverkar seendet och vad man reflekterar över under 
observationen. När vi som forskare gör observationer är det viktigt att planera in då dessa ska 
utföras. Detta för att inte riskera att endast observera de tillfällen vi tror kommer att passa in i vår 
undersökning. Vi bestämde oss för att observera varje dag i två veckor under lunchtid på varsin 
förskoleavdelning. Efter varje observationstillfälle har vi haft som rutin att reflektera över det 
som vi nyss sett. Vi har funderat över det och sett om vi kunde finna något mönster. Detta var av 
vikt för att vi skulle kunna försöka förstå det vi sett. 
 
Undersökningen har inspirerats av den etnografiska forskningsansatsen, där etno står för ”studiet 
av folk” och grafi betyder ”den avslutande texten”. Inom etnografin är observation ett vanligt 
verktyg. Verktyget observation har även vi använt oss utav under de dagliga måltidssituationerna 
för att studera pedagogerna, flickorna och pojkarna. Detta för att se och försöka förstå 
pedagogernas uppmärksamhet genom handlingar och kommunikation. Den riktade 
uppmärksamheten kan ses ur ett perspektiv av hur pojkars och flickors livsvillkor yttras under 
måltidssituationen. För att vi skulle få oss en bild av och skapa en förståelse för dessa villkor 
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tittade vi på hur ofta flickor respektive pojkar riktades uppmärksamhet från pedagogerna och om 
vi kunde se några skillnader och likheter. Våra observationer utfördes dagligen och i ett för 
barnen och pedagogerna socialt sammanhang i en känd miljö (Dovemark 2007,s.134-150, 
Davidsson 20083).  

Genomförande 
Vår undersökning genomfördes på en förskola i västra Sverige under den senare delen av 
höstterminen 2008. I början av höstterminen kontaktade vi förskolans rektor som visade stort 
intresse för vår undersökning. Rektorn kontaktade i sin tur den aktuella förskolan för ett officiellt 
medgivande för deltagandet av studien. Redan samma dag meddelade rektorn att vi var välkomna 
att ta kontakt med förskolan. Fyra dagar senare var vi på plats för att lämna information om vårt 
syfte och hur vi skulle gå till väga. Eftersom det i första hand var pedagogerna vi skulle 
observera, var det de som först fick ta emot och skriva under de missivbrev som vi formulerat (se 
bilaga 1). På plats fick vi alla närvarande pedagogers medgivanden och kunde redan då lämna de 
missivbrev som var tillägnade föräldrar/vårdnadshavare. Även här delgav vi information om vår 
tänkta undersökning och de rådande reglerna (se bilaga 2).  
 
Ungefär en vecka efter första mötet med förskolan var tillräckligt många missivbrev påskrivna. 
Eftersom alla föräldrar inte gett sitt samtycke till studien valde pedagogerna på eget initiativ att 
arrangera barnens placeringar vid borden så att vår undersökning kunde ta sin start. Inför första 
observationstillfället blev det pedagogerna som gav en kortare presentation av oss, en 
presentation som vi med egna ord styrkte och fyllde i inför barnen.  
 
Förskolan består av två avdelningar, vi kan kalla dem Solstrålen och Månskenet. Måltiderna på 
Solstrålen och Månskenet var organiserade på liknande vis. När vi anlände till förskolan var 
barnen oftast inne i ”stora rummet”, där de lekte eller läste saga tillsammans med några av 
pedagogerna, samtidigt som vi intog våra platser i köket. Den pedagog som inte befann sig i det 
stora rummet dukade och placerade barnen vid borden. Så långt det var möjligt fick de flickor 
och pojkar som deltog i studien sitta på sina egna platser. Var det något barn vars föräldrar inte 
inlämnat samtycke, fick barnet vid den aktuella måltiden sitta med kamraterna vid grannbordet. 
De enstaka gånger detta hände var det utan protester från barnens sida. Efter att pedagoger och 
barn sjungit den dagliga matramsan varierade det från pedagog till pedagog hur maten 
serverades. Observationerna startades från och med att första barnet satt sig vid bordet och 
avslutades när sista barnet gick från bordet. 
 
Vi har observerat pedagoger, flickor och pojkar under deras måltidssituationer, under lunchtid. Vi 
ville se om pedagogerna gjorde någon skillnad i sin kommunikation och handling gentemot 
flickor och pojkar. Under första observationstillfället frågade vi barnen på respektive avdelning 
om deras samtycke till att vi observerade och de gav sitt medgivande. Totalt nitton 
måltidssituationer har observerats, nio stycken på Solstrålen och tio stycken på Månskenet. Vi 
satt ca en och en halv meter från bordet så att vi i möjligaste mån kunde höra det som förekom 

                                                            

3 Davidsson, B. (2008.04.21) Mellan soffan och katedern. Högskolan i Borås. 
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och se såväl deltagare som de händelser som förekom. Måltiderna varierade mellan tjugo och 
femtio minuter.  
 
För att få med så mycket som möjligt under observationerna valde vi att använda oss av löpande 
protokoll där vi skrev ner allt vi såg under hela måltiden. Protokollen innehöll även en checklista 
som bestod av dagens datum, mellan vilka tider och i vilket utrymme som måltiden ägde rum 
samt vilka aktörer, det vill säga vilka pedagoger, flickor och pojkar som deltog. För att underlätta 
observationerna för oss själva använde vi oss av förkortningar, gällande händelser och 
ordagranna citat, för att direkt efter sätta oss ner för att fylla ut det hela när allt fortfarande var 
färskt i minnet. Vi träffades ungefär var tredje dag och presenterade våra enskilda 
sammanfattningar för varandra vad vi hade fångat upp under de tre observationerna. 
 
Som observatörer kan vi inta olika roller. Vi kan bland annat vara helt ”passiva” eller helt 
deltagande. Dovemark (2007, s.138) beskriver att vi i vår roll som observatörer kan agera som 
fullständiga observatörer. Detta innebär att forskaren inte alls är deltagande eller mycket lite i den 
miljö som studeras. Under observationerna valde vi att vara helt passiva och sitta vid sidan av 
bordet. Även om vår närvaro aldrig kan räknas bort hur passiva vi än är så har vi valt detta för att 
så lite som möjligt påverka observationstillfällena. Detta har fungerat bra då varken barnen eller 
pedagogerna knappt lagt märke till oss. Detta styrks bland annat av pedagog Rosa som sa: ”Jag 
skulle nog kunna vara med i en dokumentär såpa för jag märker inte ens att du sitter där.” Redan 
efter andra observationstillfället märkte vi också att spänningarna från pedagogerna och blickarna 
från barnen var borta. 

Urval 
Avdelningarna har fått fingerade namn vilka benämns som Solstrålen och Månskenet. Dessa 
avser totalt åtta pedagoger och tjugofem barn. Vi har valt att benämna pedagogerna utifrån färger 
exempelvis pedagog Blå, istället för namn. Detta har vi valt att göra då det endast finns en man 
på hela förskolan och vi ville inte utelämna honom. De flickor och pojkar som ingår i studien har 
getts fingerade namn. Solstrålen och Månskenet avser barn i åldrarna ett till fem år. De flesta 
barnen är dock mellan ett och ett halvt och tre och ett halvt år gamla.  

Månskenet 
På Månskenet observerades totalt fyra pedagoger, pedagog Grön, pedagog Röd, pedagog Lila och 
pedagog Orange4. Alla pedagoger på avdelningen var kvinnor. I undersökningen deltog sju 
flickor och fem pojkar som observerades olika många gånger. 

Solstrålen 
På Solstrålen observerades totalt fyra pedagoger, pedagog Gul, pedagog Rosa, pedagog Grå och 
pedagog Orange. Pedagogerna på avdelningen bestod av tre kvinnor och en man. På solstrålen 
gavs även muntliga medgivanden från en vikarie och en praktikant som valde att delta i studien 
vid ett fåtal tillfällen. I undersökningen deltog fyra flickor och nio pojkar som observerades olika 
                                                            

4 Pedagog Orange arbetar både på Solstrålen och på Månskenet. 
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många gånger. 

Forskningsetik 
Deltagarna i vår undersökning är av stort värde. Vi har därför på ett respektfullt och hänsynsfullt 
sätt lagt stor vikt vid individens rättigheter, genom att följa de forskningsetiska principerna från 
Vetenskapsrådet (2008).  
 
Informationskravet innebär att vi som forskare hade till uppgift att informera pedagoger, barn och 
föräldrar, om syftet för vår forskning. Både skriftlig och muntlig information gavs om att 
undersökningen genomfördes på frivillig grund och att de hade rätten att avbryta sin medverkan. 
Vi informerade om att materialet vi fått fram genom observationerna inte kommer att användas 
till något annat än den tänkta forskningen. Barn som ingått i studien har fått informationen 
muntligt. I samtyckeskravet har vi som forskare liksom i informationskravet till uppgift att 
informera om deltagarnas bestämmanderätt över deras deltagande. Genom informationen 
tydliggjorde vi för såväl pedagoger, barn som föräldrar att avbruten medverkan för studien kunde 
göras när som helst och utan negativa konsekvenser. Vi samlade även in alla skriftliga samtycken 
från pedagogerna och föräldrar/vårdnadshavare för en medverkan i undersökningen. Muntligt 
frågade vi barnen på varje avdelning om det var okej att vi observerade under måltiden.  
 
Vi tar hänsyn till konfidentialitetskravet genom att människor inte ska kunna identifiera enskilda 
personer. För att detta krav ska träda i kraft krävs det att vi antecknar, lagrar och avrapporterar 
insamlade uppgifter på ett säkert sätt. Detta gör vi på ett sådant sätt att pedagogerna och barnen är 
oidentifierbara. Detta innebär att uppgifterna ska vara oåtkomliga för utomstående. Muntlig 
redogörelse och skriftligt offentliggörande i form av personuppgifter får vi inte orda med andra 
än projektpersonal, vilket i vår studie innefattar oss och vår handledare. I de fall personuppgifter 
publiceras, men inte nämns vid korrekta namn måste vi vara observanta på att ingen koppling till 
individen kan göras. I detta krav har vi tagit hänsyn till de personer som deltar genom att ge 
förskolan, barnen och pedagogerna fingerade namn. Detta så att det så långt som är möjligt inte 
går att identifiera deltagarna. 

Analys och bearbetning av data 
Vår sammanlagda tid som observatörer i förskolan omfattades av två veckor. Efter varje 
observationstillfälle läste vi var för sig igenom och vidare bearbetade den insamlade datan. När 
de två veckorna på fältet var över började vi söka efter intressanta sekvenser som vi sedan 
tolkade. Vi slog ihop resultaten från de båda förskoleavdelningarna och letade efter likheter och 
skillnader som vi sedan jämförde. Dessa sekvenser och jämförelser visade inga större skillnader 
beträffande avdelningarna och könen. I och med detta började vi räkna på hur många gånger 
varje barn uppmärksammades under varje enskild måltid, vilket medförde att vår analys även 
kvantifierades. När vi skulle försöka räkna ut hur många gånger varje flicka och pojke riktades 
uppmärksamhet under måltiderna diskuterade vi vad vi ansåg vara uppmärksamhet genom 
kommunikation och handling. Vi gick igenom vårt material var för sig och gjorde en markering 
för varje uppmärksamhet vi antecknat. Därefter gick vi muntligt igenom de markeringar vi gjort. 
Vi bytte även anteckningar med varandra för att se så vi säkert inte missat någon uppmärksamhet 
och att vi uppfattat dem lika. Först sorterade och summerade vi de olika könen för sig. Vi räknade 
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sedan ut ett genomsnitt för vardera kön på båda förskoleavdelningar, för att belysa hur många 
gånger gruppen flickor och gruppen pojkar riktades uppmärksamhet under en måltid på båda 
avdelningarna. Vi insåg då att det var av relevans för studiens resultat att använda oss av den 
kvantitativa formen. Detta för att se om vi kunde finna några andra skillnader och likheter än de 
vi redan sett i den kvalitativa analysen. Lökken och Söbstad (1995, s.30) styrker tillsammans med 
andra forskare att kvalitativa och kvantitativa resultat kompletterar varandra istället för att 
motarbeta varandra. Detta upptäckte även vi när vårt resultat blev tydligare av denna 
kombination. Även Malmqvist (2007, s.123) menar att när forskaren funnit upprepade processer i 
den kvalitativa metoden är det av relevans att ställa dem i relation till den kvantitativa metoden, 
allt för att göra de gömda processerna synliga.  
 
När vi skulle analysera vårt insamlade material sökte vi efter mönster i pedagogers 
kommunikation och handling gentemot flickor och pojkar. Redan under inledningen av analysen 
av den kvantitativa formen fann vi centrala mönster som vi skapade teman av. De mönster vi såg 
var olika former av uppmärksamhet som pedagogerna riktade mot flickorna och pojkarna. Utifrån 
dessa former av uppmärksamhet valde vi att både skapa och ge namn åt tre teman. Temana kom 
att kallas neutral, negativ och positiv uppmärksamhet. Vårt resultat arbetade vi in i dessa teman 
under både diagram och observationsutdrag, vilket skapade en överblick och gjorde det mer 
tydligt. När vi arbetar med teman menar Malmqvist (2007,s.124) att den datan som forskaren 
direkt kan placera in under ett visst tema, det vill säga den datan som med en gång blir tydlig och 
kan kategoriseras hamnar på en mer allomfattande och för tanken uppfattbar nivå där allt går att 
se mer klart.  

Reliabilitet/Tillförlitlighet 
Johansson och Svedner (2006, s.105) framhåller att observation är ett av de verktyg som en 
forskare kan mäta beteenden och uppfattningar med. De menar att detta verktyg har lika hög 
reliabilitet som en tumstock kan mäta längd. Är den kvantifierade analysen av tillförlitlig art ska 
det uppvisa samma resultat vid varje mätning. Detta tog vi hänsyn till då vi såg vår insamlade 
data ur alla tänkbara vinklar. Vi har analyserat datan var för sig och sedan bytt den mellan oss, 
vilket har visat samma resultat varje gång. Detta har gjort att vår undersökning har fått 
tillförlitlighet, det vill säga den har god reliabilitet. 
 
Då det händer mycket vid en observation har vi haft stor nytta av en checklista. Den har hjälpt oss 
att få med viktiga detaljer som exempelvis vilka deltagare som ska observeras, samtidigt som den 
har lämnat utrymme för att fokusera och observera det som händer och sker vid det aktuella 
bordet. Tiden för våra observationstillfällen ökar reliabiliteten i den meningen att de alltid utförts 
vid samma tillfälle och tidpunkt. Här har vi minskat riskerna för att endast observera 
slumpmässiga tillfällen som vi tror kunde ha passat vår undersökning. Detta är även något som 
Patel och Davidsson (2003, s.86) framhäver när de säger att ett instrument som har god 
reliabilitet strävar mot slumpinflytande av olika slag. 
 
När vi började analysera vår insamlade data kunde vi inte finna några större skillnader på 
pedagogernas uppmärksamhet gentemot könen. Trots att vår analys är av kvalitativ art beslutade 
vi oss för att ta hjälp av en kvantitativ redovisning för att öka tillförlitligheten av studien. Detta 
gjorde så att vi fick helt andra resultat än vid enbart den första analysen. En möjlig kombination 
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enligt Lökken och Söbstad (1995, s.34) är att kvantifiera kvalitativ data. Däremot går inte all 
kvalitativ data att kvantifiera. Med hänsyn till författarnas upplysning valde vi att kombinera de 
båda sätten och delvis kvantifiera den insamlade datan. 

Validitet/Giltighet 
För att vår undersökning ska hålla god validitet har vi som forskare hela tiden återkopplat till vårt 
syfte och varit uppmärksamma på att skilja på vad som är våra egna värderingar och på det som 
är data/fakta. I Lökkens och Söbstads (1995,s. 20) kapitel om vetenskapsteoretisk grund framgår 
det att det är av vikt för forskaren att hålla isär just värderingar och fakta. Detta har vi gjort under 
både datainsamlingen och analysen. För att höja giltigheten av vår undersökning har vi under 
observationen tänkt på att situationen hela tiden påverkas av oss, våra intressen och fördomar. 
Detta tog vi hänsyn till genom att vi satt en bit bort från bordet och i möjligast mån satt passivt 
med öppet sinne och skrev ner allt vi såg, hörde och inte enbart det vi trodde skulle passa vårt 
syfte. Eftersom vi har studerat barn och pedagoger i sin naturliga miljö så menar Karlsson (2007, 
s.249) i sitt kapitel att studien i sitt sammanhang resulterar i god validitet.  
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Resultat  
Undersökningens resultat kommer i det här kapitlet att redovisas genom ett flertal 
observationsutdrag och diagram. Dessa kommer att visa hur pedagogerna på de två 
förskoleavdelningarna Solstrålen och Månskenet, riktat sin uppmärksamhet gentemot flickor och 
pojkar. 

I vår inledande analys fann vi att pedagogerna riktade sin uppmärksamhet mot barnen på 
varierande sätt. Dessa kunde delas upp i olika teman, vilka vi valt att kalla neutral, positiv och 
negativ uppmärksamhet. När vi ger exempel på observerade måltider och diskuterar temat neutral 
uppmärksamhet menar vi att det är barnen som har frågat efter eller visat med sitt kroppsspråk att 
de vill ha något som pedagogerna har besvarat. Hit räknas även när pedagogerna själva ställer 
frågor och/eller startar en mer utvecklande konversation med barnen. Det kan gälla allt från 
maten till familjen eller om vardagen, vad som hänt, vad som sker här och nu och vad som 
kommer att hända. Exempel på måltider där barnen riktats positiv uppmärksamhet omfattas av att 
pedagogerna har berömt dem med uttryck som ”vad fint”, ”vad duktig du är”, ”bra”. Negativ 
uppmärksamhet har registrerats utifrån att pedagogerna tillrättavisar och säger till barnen genom 
yttringar såsom ”lek inte med maten”, ”sitt still och ordentligt” och ”så säger man väl inte” eller 
genom blickar och kroppsspråk. Utifrån de tre temana av uppmärksamhet som vi just beskrivit, 
kommer vi i resultatet att visa likheter och skillnader på hur pedagogerna riktat sin 
uppmärksamhet genom kommunikation och handlingar gentemot flickor och pojkar.  
 
Vidare kommer vi att belysa genomsnittet för hur många gånger flickor och pojkar som grupp 
riktats uppmärksamhet utifrån samtliga observerade måltider. Vi kommer även här att synliggöra 
specifika måltidssituationer som vi ur ett genusperspektiv fann extra intressanta. Diagrammen 
och observationsutdragen som redovisas i de olika temana är sekvenser från olika 
måltidssituationer från båda avdelningarna. I diagrammen redovisas antalet barn med deras 
fiktiva namn och deras korrekta ålder i diagram rutan, detta visas även i observationsutdragen 
men då står åldern inom parentes. Exempelvis Ulla två år och tre månader, Ulla, 2:3 respektive 
Ulla (2:3).  

Hur pedagogerna har riktat sin uppmärksamhet mot flickor och pojkar 
I detta avsnitt kommer vi att belysa hur pedagogerna riktar sin uppmärksamhet gentemot flickor 
och pojkar. Vi kommer att visa de olika uppmärksamhetsformerna, neutral, positiv och negativ 
under tre olika avsnitt. De diagram och observationsutdrag som visas är tagna från både 
Solstrålen och Månskenet. 
 
Diagrammet nedan visar en sammanlagd bild av pedagogernas riktade uppmärksamhet per måltid 
á cirka trettio minuter, utifrån de nitton observationer som utfördes på den aktuella förskolan 
under hösten 2008. Genomsnittet (uträkning se Bearbetning och analys av data) nedan är 
resultatet av alla temanas uppmärksamheter och det visar både Solstrålen och Månskenet som 
enskilda avdelningar, men också båda avdelningarna ihop.  
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Diagram  2. Solstrålen. Hur många gånger flickor och 
pojkar riktas uppmärksamhet under en måltid
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Diagram 3. M ånskenet. Hur många gånger fl ickor och 
pojkar riktas uppmärksamhet under en måltid
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Diagram 1. Total uppmärksamhet. Hur ofta flickor och pojkar som grupp riktas 
uppmärksamhet
Antal ggr
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Kommentar 
Som diagrammet visar är det inte så stor skillnad mellan hur mycket uppmärksamhet grupperna 
flickor och pojkar riktas under en måltidssituation. I diagrammet kan vi se att grupperna riktas 
nästintill lika mycket uppmärksamhet på de enskilda förskoleavdelningarna. Pedagogerna riktar 
sin uppmärksamhet totalt sett något mer mot pojkarna än flickorna  
 
Diagrammen nedan visar hur de olika uppmärksamhetsformerna negativ, positiv och neutral är 
fördelade i ett genomsnitt mellan grupperna pojkar och flickor. Diagram 2 visar hur det ser ut på 
avdelningen Solstrålen och diagram 3 visar hur det ser ut på avdelning Månskenet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar 
Diagram 1 och 2 ovan visar att den vanligaste formen av uppmärksamhet som pedagogerna riktar 
mot barnen under måltiderna är neutral. Sammantaget visar observationerna att pedagogerna på 
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båda avdelningarna riktar gruppen flickor och gruppen pojkar nästan lika mycket uppmärksamhet 
under måltiden. Positiv och negativ uppmärksamhet riktas däremot mer sällan eller nästan aldrig, 
eftersom det är knappt en halv gång eller bara en gång, igenomsnitt under en måltid. 
Observationerna har visat att pedagogerna generellt riktar positiv uppmärksamhet mot pojkar och 
flickor i samma utsträckning. Positiv uppmärksamhet riktas oftare än negativ uppmärksamhet på 
Månskenet. På avdelningen Solstrålen riktas negativ uppmärksamhet mer än positiv.  
 
Totalt sett kan vi inte se några större skillnader på hur pedagogerna från de båda 
förskoleavdelningarna riktar sin uppmärksamhet mot grupperna flickor och pojkar. Tittar vi 
däremot närmare på hur det ser ut under enskilda måltidssituationer visar det sig att 
uppmärksamheten inte är jämt fördelad inom grupperna. Det varierar även mellan olika tillfällen 
på hur uppmärksamheten ser ut, det vill säga i vissa måltidssituationer förekommer mer positiv 
uppmärksamhet och i andra fall mer av negativ etc. Detta belyser vi närmare i de nästkommande 
avsnitten.  

Neutral uppmärksamhet 
I detta avsnitt visar vi ett urval av måltidssekvenser för att illustrera hur pedagogerna riktar sin 
neutrala uppmärksamhet gentemot flickor och pojkar. Vi kommer att tydliggöra detta genom att 
visa likheter och skillnader i pedagogers handlingar och kommunikation gentemot respektive 
kön.  
 
Diagram 4 visar fördelningen av pedagogens riktade uppmärksamhet under en måltid på 
avdelningen Solstrålen. Sara, Anna och Hans deltar under observationstillfället där pedagog Grå 
ansvarar vid bordet. Måltiden utspelar sig under tjugo minuter och en praktikant är närvarande. 
Resultaten som visas i diagrammet nedan skiljer sig från det som redovisas i diagram 1. Då 
diagram 1 visar att flickorna och pojkarna totalt sett får nästintill lika mycket uppmärksamhet, 
kan vi i diagrammet nedan se att detta kan variera.  
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Diagram 4. Neutral uppmärksamhet
Visar skillnad på flickornas och pojkens utrymme

Antal ggr

Hans 1:9
Anna 1:8
Sara 4:10

 
Kommentar 
Här visas en måltidssituation där flickorna Anna och Sara får mindre utrymme i jämförelse med 
pojken Hans. Hans är under observationen ett aktivt barn som pratar mycket med pedagogerna 
och därmed riktas han mycket uppmärksamhet. Vi kan se att flickorna riktas mindre 
uppmärksamhet när pedagogen i den större delen av måltiden riktar sin uppmärksamhet mot 
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pojken.  
 
Följande diagram visar en måltidssituation på avdelningen Månskenet. Fyra flickor och en pojke 
delar sin måltid tillsammans med pedagog Röd. Måltiden pågår under 26 minuter. 
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Diagram 5. Neutral uppmärksamhet
Pojken  riktas mest uppmärksamhet.

Antal ggr

Ida 1:8

Stina 3:9

Alma 1:10

Jonas 1:11

Sandra 1:9

 
Kommentar 
I diagrammet kan vi se det är en variation mellan flickorna. Sandra får här minst uppmärksamhet 
medan Stina och Alma får mer än dubbelt så mycket. Jonas som är ensam pojke i exemplet riktas 
mer uppmärksamhet än de enskilda flickorna. 
 
Det kommande exemplet beskriver ett utdrag från en måltidssituation på avdelningen Månskenet. 
Här visas hur pedagog Grön gör en överenskommelse med en av pojkarna, men att den sedan 
bryts. 
 

Observationsutdrag 1 
Jonas (1:11) gnäller: öööööh… (pekar på maten efter tredje portionen) 
Pedagog Grön tar ögonkontakt med Jonas och säger med låg och lugn röst: Nu 
tycker jag att vi gör så här, att jag kommer och tar av dig haklappen så att du 
kan gå och tvätta dig. Jonas sitter lugnt och tyst kvar på stolen när Pedagog 
Grön reser sig upp. När pedagog Grön passerar Sandra (1:9) tar hon i tystnad av 
Sandras haklapp och drar ut stolen för henne, sedan går hon vidare till Jonas.  

 
Kommentar 
Pedagog Grön ändrar sitt röstläge och tar ögonkontakt med Jonas samtidigt som hon berättar hur 
hon tycker att hon och Jonas ska göra. När Jonas efter detta uppträder lugnt och väntar på sin stol 
kan det tolkas som att en överenskommelse är gjord. När pedagog Grön är på väg till Jonas för att 
slutföra det som bestämts, väljer hon ändå att stanna vid Sandra för att hjälpa henne först. Detta 
kan förstås som att Sandra får företräde och att överenskommelsen mellan Jonas och pedagogen 
bryts.  
 
Exemplet nedan visar ytterligare på hur neutral uppmärksamhet kan se ut från avdelningen 
Månskenet, där pedagog Röd uppmärksammar både flickan Stina (3:9) och pojken Jonas (1:11). 
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Observationsutdrag 2 
Under måltiden börjar Jonas att gestikulera med händerna i form av ett gap. 
Detta uppmärksammar pedagog Röd och undrar om det är mer fisk han vill 
ha. Innan Jonas hinner ge pedagog Röd respons ändrar hon sig från att han 
skulle vilja ha mer fisk till att han härmar en krokodil. Jonas ler ett stort 
leende och pedagog Röd framhåller att Jonas gillar djuret krokodil. Hon 
uppmärksammar Stina genom att säga att hon också gillar krokodiler.   

 
Kommentar 
Pedagog Röd startar en konversation utifrån Jonas handlingar och belyser därefter både Jonas och 
Stina som om de hade ett gemensamt intresse för krokodiler. Pedagog Röd riktar sin 
uppmärksamhet mot den specifika pojken och den specifika flickan, påståendet motsägs inte av 
barnen och ett gemensamt intresse har belysts.   
 
Sammanfattning av Neutral uppmärksamhet 
Resultaten visar att det under olika måltidsituationer går att se skillnader i hur pedagoger riktar 
sin uppmärksamhet gentemot flickor och pojkar. Det visas att det finns variationer i pojkgruppen, 
där vi har sett att specifika pojkar får mest uppmärksamhet under olika måltider på de båda 
avdelningarna. Det har även visats att det är en variation i flickgruppen då en flicka ges tillträde 
före en pojke. Den likhet vi har visat under detta avsnitt är att pedagogen väljer att rikta sin 
uppmärksamhet till både en flicka och en pojke, utifrån pojkens uttalande för att starta en 
konversation med de båda.  

Negativ uppmärksamhet  
I detta avsnitt redovisas hur pedagogerna har riktat sin negativa uppmärksamhet i form av 
tillsägelser gentemot flickor och pojkar. Vi kommer att tydliggöra detta genom att visa på likheter 
och skillnader i pedagogers handlingar och kommunikation gentemot respektive kön.  
 
I diagram 6 visas hur en måltid på avdelningen Solstrålen utspelat sig, där negativ 
uppmärksamhet fördelas. Det är sex barn vid bordet och pedagog Grå är ansvarig för måltiden 
som pågår under trettio minuter. 
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Diagram 6. Negativ uppmärksamhet
Albin är den enda vid måltiden som får tillsägelser

Antal ggr

Sara 4:10
Albin 3:4
Hampus 4:4
Tindra 1:8
Hans 1:9
Richard 5:3
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Kommentar 
Diagrammet visar att Albin är det enda barnet som får negativ uppmärksamhet under den här 
måltiden på Solstrålen.  
 
I diagram 7 visas ytterligare ett exempel från en måltid på Solstrålen. Det är fyra vuxna 
närvarande, Pedagog Rosa och Grå, en praktikant och en vikarie. Det förekommer inte mycket 
kommunikation med barnen utan mer emellan de vuxna. Barnen riktas dock uppmärksamhet 
ibland. Måltiden pågår under en halvtimma. 
 

0

1

2

3

Negativ

Diagram 7. Negativ uppmärksamhet
Negativ uppmärksamhet riktas mot Emma

Antal ggr

Emma 3:4

Hans 1:9

Albin 3:4

Jens 1:11

 
Kommentar 
Här kan vi se att Emma som är ensam flicka riktas negativ uppmärksamhet flest gånger. Jens 
riktas inte negativ uppmärksamhet någon gång. Här riktas dock pojkgruppen lika mycket negativ 
uppmärksamhet som en ensam flicka.  
 
Under en måltid på Månskenet med pedagog Röd fick pojken Erik (3:3) negativ uppmärksamhet i 
form av en tillsägelse där pedagogen gav en upprepning som påföljd.  
 

Observationsutdrag 3 
Erik ropar rätt ut: Mjöölk!  
Pedagog Röd säger med sträng röst: Men Erik så heter det väl inte? Vad heter det? 
Erik sjunker ihop lite och svarar med låg röst: Be och få. 
Pedagog Röd säger: Precis det jag ville höra. Kan jag be och få mjölk.  

 
Kommentar 
När Erik ropar rätt ut för att få det han vill ha ifrågasätter pedagog Röd detta med en tillsägelse. 
Erik ändrar då sitt uttryck och när han säger be och få upprepar pedagog Röd hans svar på hennes 
fråga. Eriks kroppsspråk tyder på att han tar till sig pedagogens tillrättavisande.  
 
Observationsutdrag fyra är ett av de få observationstillfällen som visar hur pedagogerna på 
Månskenet har riktat flickor negativ uppmärksamhet. Det kommande utdraget visar hur flickan 
Alma (1:10) blir tillsagd tre gånger under en måltid. 
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Observationsutdrag 4 
Pedagog Grön – Alma: A du ska fixa din egna hamburgare. 
Några minuter senare säger pedagog Grön – Alma: Nu tycker jag du leker 
med brödet. Ska vi ta bort det tror jag.  
Pedagog Orange tar Almas bröd, lägger det åt sidan och säger: A du vill testa 
som oss andra.  
Alma tittar först på brödet och sedan på pedagogen, men protesterar inte.  
Lite senare tar Alma hamburgerbrödet igen och börjar lägga mat från tallriken 
på brödet. Pedagog Orange styr bort Almas sked från brödet och säger: Nej 
Alma inte leka så med brödet. 
Alma som försökte göra sig en ny hamburgare sitter tyst. 
Någon minut senare försöker Alma åter igen att ta brödet. 
Pedagog Grön säger då: Ska vi flytta brödet lite. Tror det är bra med bröd för 
dig. 
Pedagog Orange tar brödet och ger det till pedagog Grön.  
Alma med låg röst: Ööh. 
 

 
Kommentar 
Pedagog Grön uppmärksammar Almas försök att göra en egen hamburgare genom att sätta ord på 
vad det är hon gör. Kort därefter blir Alma anklagad för att leka med brödet. Pedagog Grön 
bestämmer då att brödet ska tas bort. Samtidigt som pedagog Orange lägger brödet åt sidan 
benämner hon det som ser ut att vara Almas avsikt, nämligen att göra en egen hamburgare precis 
som de andra vid bordet. Trots detta lämnas Alma inget utrymme att vidare försöka göra sin 
hamburgare. Händelsen visar hur Alma gång på gång försöker uppnå sin intention och först mot 
slutet ger Alma med låg röst en protest som ingen tycks rikta uppmärksamhet mot. 
 
Sammanfattning Negativ uppmärksamhet 
Sammanfattningsvis visar observationerna att pedagogerna ofta riktar sin negativa 
uppmärksamhet mot specifika pojkar. Likadant gäller för gruppen flickor, där tillsägelser oftast 
inte sker, men det förekommer enstaka gånger att någon flicka får negativ uppmärksamhet. 
Utifrån detta och föregående avsnitt kan vi börja se mönster av att vissa flickor och vissa pojkar 
skapar variation inom grupperna. Dessa enskilda individer är dock för få för att det ska synas 
direkta skillnader mellan de olika grupperna.   

Positiv uppmärksamhet 
I detta avsnitt redovisas hur pedagogerna riktar sin positiva uppmärksamhet i form av beröm 
gentemot flickor och pojkar. Vi kommer att tydliggöra detta genom att visa på likheter i 
pedagogernas handlingar och kommunikation gentemot respektive kön.  
 
Vid observationen som följer riktar pedagog Grön på avdelningen Månskenet positiv 
uppmärksamhet mot såväl en flicka som en pojke.  
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Observationsutdrag 5 
Pedagog Grön uppmärksammar hur Alma (1:10) och Jonas (1:11) äter med sina 
gafflar och ger beröm för hur bra de kan äta med gafflarna. 

 
 
Kommentar 
Vid måltiden berömmer pedagog Grön både Alma och Jonas för att de äter så bra med sina 
gafflar och gör ingen skillnad på vare sig pojkens eller flickans prestationer. 
 
I kommande observationsutdrag på Solstrålen kan vi se att pedagog Rosa riktar uppmärksamhet 
mot Hans (1:9) och Sara (4:10) men i olika former.  
 

Observationsutdrag 6 
Pedagog Rosa – Hans: Vet du, då ska du få gå med din tallrik.  
Pojken häller av maten i en soppåse och visar tallriken. 
Hans: Titta! 
Pedagogen Rosa – Hans: Va duktig du är! Bra!  
Pedagogen Rosa – Sara: Då får du också gå, men skrapa av riset från bordet till 
tallriken först.  
Sara gör som pedagogen Rosa har sagt men blir hänvisad att plocka riset i 
tallriken istället. När hon tittar på hur Pedagog Rosa gör så vippar tallriken lite 
och hon blir tillsagd att akta så det inte åker ut.  

 
Kommentar 
I observationsutdraget ovan kan man se att Pedagog Rosa gör skillnad på barnens prestationer. 
Både Sara och Hans gör liknande saker men får olika respons. Hans får beröm för sina 
prestationer medan Sara ges två uppmaningar och ingen beröm för det hon gör.  
 
Under en observation tilldelas positiv uppmärksamhet i form av beröm under en måltidssituation 
på Månskenet. Pedagog Röd ansvarar för måltiden som hon delar med Alma, Caroline, Jonas och 
Erik.  

Observationsutdrag 7 
Pedagog Röd berömmer samtliga barn vid bordet genom att säga att de äter 
bra.  

 
Kommentar 
Pedagog Röd riktade alla barnen, flickor som pojkar lika mycket positiv uppmärksamhet under 
måltiden. Våra observationer har visat detta fenomen endast en gång.  
 
Den måltid som redovisas i diagram 8 här nedan är från avdelning Solstrålen. Här visas 
ytterligare ett exempel på positiv uppmärksamhet. Pedagog Grå, två flickor och två pojkar delar 
sin måltid tillsammans. Observationen pågår under 22 minuter. 
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Diagram 8. Positiv uppmärksamhet
Pojkar får mer beröm än flickor

Antal ggr

Albin 3:4
Sara 4:10
Anna 1:8
Hans 1:9

 
Kommentar  
I den här observationen hinner pedagog Grå rikta alla barnen positiv uppmärksamhet. 
Diagrammet visar dock att gruppen flickor får mindre positiv uppmärksamhet än gruppen pojkar. 
Vi kan även se att positiv uppmärksamhet har riktats olika mycket inom gruppen pojkar och olika 
mycket inom gruppen flickor. 
 
Sammanfattning av positiv uppmärksamhet 
I detta avsnitt blir det tydligt att det även här precis som i de två förgående avsnitten är enskilda 
flickor och pojkar som skapar variation inom respektive grupp, då pedagogerna riktar sin positiva 
uppmärksamhet mot de specifika individerna.  
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Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera våra resultat i relation till den teoretiska ramen och 
bakgrunden. Vidare leder diskussionen till vårt val av metod och genomförande, där vi avslutar 
med att dra egna slutsatser och ger förslag om fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 
Vårt syfte med studien var att undersöka hur pedagoger riktar sin uppmärksamhet gentemot 
flickor och pojkar. Vi ville observera om det fanns likheter och skillnader på hur pedagoger riktar 
respektive kön uppmärksamhet. Detta i form av pedagogernas kommunikation och handling 
under måltidssituationen under lunchtid, och hur dessa likheter och skillnader kunde se ut. 
Könsteoretikern Raewyn Connell (2003) menar att genus är det socialt konstruerade könet, som 
görs i relationer med andra och att genus inte är något som finns före det sociala livet, utan det är 
något som utvecklas i det sociala livet. I förskolan är alla delaktiga i skapandet av genus, såväl 
barn som pedagoger bär med sig värderingar och normer om kön som påverkas och utvecklas i de 
sociala samspelen. 
 
Vårt resultat har visat att det generellt sett under alla teman, neutral, positiv och negativ 
uppmärksamhet inte finns några större skillnader i pedagogers riktning av uppmärksamhet mellan 
grupperna pojkar och flickor. Vid första anblicken av vår insamlade data tyckte vi oss inte se 
några skillnader i pedagogers sätt att rikta uppmärksamhet genom handlingar och kommunikation 
gentemot flickor och pojkar. När datan däremot började bearbetas och analyseras på ett annat 
sätt, kvantifiering, såg vi helheten och delarna av helheten på ett nytt sätt. Datan som helhet 
resulterade i att vi inte såg så stora skillnader i den riktade uppmärksamheten. Vårt resultat skiljer 
sig på så vis något från den vi visat på i tidigare forskning, som exempelvis i Paechters (1998) 
studie där pojkarna ges tillåtelse att bryta mot regler för att lärarna ska få deras medhåll och 
samtycke. Detta resulterade i att tysta flickor blev hämmade. Vi kan inte i vår studie se så stora 
och generella skillnader mellan grupperna flickor och pojkar. Detta kan möjligen bidra till att 
barnen på förskolan utvecklar en förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av 
kön, precis som Lpfö98 uttrycker det. Ur denna aspekt har studien inte visat några generella 
skillnader, vilket vi anser vara väldigt positivt. 
 
Något som däremot blev väldigt intressant var när vi tittade lite närmare på vissa 
måltidssituationer och vi utifrån dessa kom fram till att det fanns vissa variationer inom flick- och 
pojkgrupperna. Denna variation har visats genom att pedagogerna riktat mer uppmärksamhet mot 
specifika flickor och pojkar. Vårt resultat kan ställas i relation till den tidigare forskning vi belyst 
i bakgrundskapitlet. Kapitlet har visat att pojkar i allmänhet får en mer framträdande plats i 
förskola och skola och att flickorna själva måste ta för sig för att de inte ska hämmas. I 
förhållande till dessa resultat fann vi i vår studie att det var specifika pojkar som riktades mest 
uppmärksamhet istället för hela grupper av pojkar. Pojkarna i Odelfors (1999) avhandling var 
mer aktiva än flickorna, genom att flickorna gav korta svar och var verbalt passiva, medan 
pojkarna gillade att ta uppmärksamhet och att visa sig inför gruppen. Med ett perspektiv på 
flickorna visade observationerna i vår studie att flickor som grupp gjorde sig synliga och blev 
därmed jämlika gruppen pojkar, men att det också var specifika flickor som riktades mest 
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uppmärksamhet och gjorde variation i sin grupp. 
  
Vidare visade Odelfors resultat på att barn som blev bekräftade och fick stöd från pedagogerna i 
form av intresse och frågor, vågade ta för sig mer i lärarstyrda situationer. I samband med detta 
framkom det att pojkarna var de som fick mest av denna sorts bekräftelse. Liksom i Odelfors 
avhandling förekom det även under en måltidssituation på avdelningen Solstrålen (se diagram 4) 
att en ensam pojke bland två flickor riktades mer uppmärksamhet och fick därmed mer utrymme 
och bekräftelse än flickorna tillsammans. Gens (1998) visar bland annat på traditionella 
könsmönster från förskolans värld där mannen ses som norm. Utifrån detta perspektiv framhåller 
han att pojkarna i högre grad tar åt sig mer utrymme än flickorna, vilket inte skulle vara möjligt 
om det inte var på bekostnad av flickornas eget utrymme. Även i vårt diagram kan man se att 
pojken får mer utrymme vilket också sker på bekostnad av flickornas.  
 
I vår undersökning ses variationen mellan båda grupper. Det är dock lite mer skillnader inom 
gruppen pojkar, som exempelvis i diagram 6 och 8. I dessa situationer kan de specifika pojkarna 
ses som norm. Connells (1995) beskrivning av genusordningen bygger delvis på maktrelationer. I 
förhållande till vårt resultat kan detta förstås genom de situationer där de specifika pojkarna riktas 
mer uppmärksamhet än vissa flickor. Genusordningen innehåller även en hierarki som tar sig till 
uttryck inom den hegemoniska maskuliniteten. Hierarkin råder både inom gruppen män och inom 
gruppen kvinnor. Denna hierarki är relationsbaserad och kan utmanas av såväl män som kvinnor. 
Utifrån detta kan man anta att de flickor som tar för sig mer utrymme i förskolan utmanar de 
specifika pojkarna i diverse situationer. Detta kan ses i likhet med det Öhrn (2002) belyser i sin 
studie, att flickor inte låter sig hämmas genom att inta en stark position. För att se detta i samband 
med vårt resultat hänvisar vi till observationsutdrag 1 där en överenskommelse bryts mellan en 
pedagog och en pojke genom att en flicka får företräde genom handling av uppmärksamhet. 
Likväl som att pojkar inte ska få företräde före flickor är det lika fel att flickan i exemplet ges 
företräde före pojken.   

 
Vi anser att det inte ska vara några skillnader mellan flickor och pojkar, men precis som Öhman 
(1999) skriver är heller inte avsikten att de ska bli likadana utan att ta fram det unika från varje 
individ. Om pedagogerna intar ett förhållningssätt av att alla barn är bra och accepterar dem som 
de individer de är, kommer barnen på förskolan också att spegla detta synsätt gentemot varandra.   
Vidare anser vi att det är av vikt att varje individ kan känna könstillhörighet, målet med denna 
studie för oss är inte en könsneutral förskola. Målet är att vi vill ha jämlikhet mellan könen, att 
alla individer på förskolan har samma rättigheter, inga undantag alls. 

Metoddiskussion  
Syftet med vår studie var att undersöka hur pedagoger riktade sin uppmärksamhet gentemot 
flickor och pojkar. Detta har vi gjort ur ett genusperspektiv. Då vi undersökte vårt syfte valde vi 
en kvalitativ metod med observation som instrument. Eftersom vi var inspirerade av den 
etnografiska forskningsansatsen använde vi oss av delar från den, bland annat då vi har 
observerat barn och pedagoger i sitt naturliga sammanhang. Måltidsituationen, pedagogerna och 
barnen är delar av det naturliga sammanhanget i förskolans miljö och observation som redskap 
var för oss ett självklart val, då ögat genom enkät och intervju inte kan se det som händer och 
sker. I vår undersökning ville vi själva se och inte fråga hur pedagogerna riktade sin 
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uppmärksamhet gentemot respektive kön.  
 
För att bilda oss en uppfattning om hur vi skulle gå till väga med vår undersökning valde vi att 
fokusera Dimenäs (2007), Patel och Davidsson (2003) och Lökken och Söbstad (1995) som 
metodlitteratur. Under observationerna använde vi oss av tekniken löpande protokoll. Denna 
teknik fungerade bra i förhållande till syftet och för oss som observatörer, då vi i möjligaste mån 
kunde få med all den kommunikation och de handlingar som uppstod under måltiderna. 
Observationerna kändes lätta att genomföra då pedagogerna gav positivt bemötande och tog egna 
initiativ att arrangera saker som exempelvis bordsplaceringar, för att underlätta och förbereda 
inför våra observationer.  
 
I missivbreven (bilaga 1 & 2) till pedagogerna och föräldrarna/vårdnadshavarna tycker vi att vi 
har varit tydliga i informationen om vad studien har haft för syfte, hur den skulle utföras och 
vilka rättigheter pedagogerna och barnen har. Vi var tydliga i informationen till föräldrarna, 
däremot känner vi att informationen direkt till barnen brast. Från början hade vi tänkt samla 
barnen från båda förskoleavdelningarna för att berätta vilka vi var, vad vi gjorde där och om 
deras rättigheter. Våra ambitioner var höga och vår entusiasm var på topp inför studiens start. När 
vi väl trädde in på förskolans arena hade vi dock tappat lite av dessa tankar på vägen. Vid första 
observationstillfället gav en av pedagogerna på varje avdelning en kort information till alla 
barnen om vad vi gjorde där. Denna information bekräftade och utvecklade vi med egna ord. Vi 
frågade också barnen om det var okej och svaret blev positivt i den bemärkelsen att de ville delta. 
De barn vars föräldrar inte lämnat sitt samtycke har vi medvetet undvikit att observera.  
 
I vår analys har vi utgått från ett kvalitativt analyserande, men kvantifierat delar av vår insamlade 
data genom att utforma diagram. Detta tyckte vi gjorde våra resultat mer intressanta och 
åskådliga, då det visade nya perspektiv på det skådade. 

Didaktiska konsekvenser 
Vår undersökning visade inga tydliga generella skillnader mellan grupperna pojkar och flickor, 
vilket var positivt. Däremot visade den att pedagogerna riktade sin uppmärksamhet i specifika 
fall oftare till en pojke än till en flicka. Detta kan ses som att det är mer variation inom 
pojkgruppen än inom flickgruppen. Vi önskar att undersökningen kommer leda till att de 
pedagoger som läser vår studie ska utforma ett nytänkande och vilja arbeta aktivt med att 
motverka de traditionella könsrollerna i förskolan och skolan. Även om läroplanerna för både 
skolan och förskolan menar att ett sådant arbete skall ta form, vill vi genom vår studie påverka 
pedagogerna och andra om hur viktigt det faktiskt är att göra sig själv medveten om hur man 
agerar i praktiken.  
 
För att göra sig själv medveten om hur man gör anser vi att det bästa verktyget är att videofilma 
varandra i personalgruppen. Har man väl sett hur man gör så har man blivit medveten om sina 
handlingar. Genom att pedagogen har blivit medveten om sitt handlade kommer man garanterat 
att upptäcka senare hur man gör när man handlar gentemot barnen, man kommer på sig själv. Om 
vi först medvetandegör oss själva kan vi också hjälpa barnen att förändra sig för en mer jämlik 
vardag. Svaleryd (2002) menar att vi kan hjälpa och stötta barnen i att kunna vidga, bryta och se 
genusstrukturerna, men detta först efter att vi blivit medvetna om våra egna handlingar. När vi 



   

 

33

blivit medvetna kan vi också bidra till att barnen ges mer utrymme att utvecklas utifrån sina egna 
intressen utan att påverkas av traditionella könsmönster. 
 
Ta exempelvis måltiden, sätt upp en videokamera och filma hela måltiden. Först kan man 
fokusera på hur ni som pedagoger gör. När ni väl är förstådda med era handlingar, kan man titta 
på filmen igen och fokusera på hur flickorna och pojkarna handlar under måltiden, gör de olika? 
På vilket sätt? Vad kan förändras? För att hjälpa barnen kan man göra på olika sätt, vilket sätt 
som är bäst beror på vad ni sett och hur barnen gör mot varandra. Ett sätt under måltiden är att 
dela upp barnen i könshomogena grupper. Utifrån detta kan barnen exempelvis lära sig att ta för 
sig, hjälpa varandra och träna sådana saker som ni kan se att flickor och pojkar behöver utveckla 
på olika håll, för att bli mer jämlika varandra. Givetvis är inte alla flickor och pojkar likadana och 
som vi tidigare nämnt är det inte heller syftet, men detta kan vara ett sätt att hjälpa barnen och er 
som pedagoger att få en jämställd vardag. 

Fortsatt forskning 
Det undersökningsområde vi inriktat oss på hade varit intressant att se en fortsatt forskning av. 
Om vi hade haft mer tid att utföra vår studie hade vi valt att göra något som kallas 
aktionsforskning. Detta innebär att man utgår från förskolans problemformulering. I detta fall blir 
problemet att göra ett förändringsarbete utifrån att medvetandegöra pedagogerna och på så sätt 
hjälpa dem att motverka traditionella könsroller. Det centrala i aktionsforskningen är aktionen, 
det vill säga handlandet. Undersökningen på fältet skulle då bidra till att såväl vi som forskare 
och pedagogerna som deltagare tillägnar oss ny kunskap. Forskaren ses här som pedagogernas 
handledare. Aktionsforskningen menar att relationen mellan dessa roller skall vara jämbördiga 
(Eriksson 2007, s.174-181). 
 
Vi skulle också kunna tänka oss att titta på samma syfte i flera förskolor, om det skiljer sig på 
landsbygden jämfört med i staden. Intresset för vidare forskning på hur flickor och pojkar tar till 
sig könsroller och hur de agerar gentemot varandra ligger oss varmt om hjärtat. 
Förutom förslag på aktionsforskning och perspektivet landsbygd kontra stad hade vi velat vidare 
utveckla vårt syfte att kanske undersöka hur pedagoger agerar gentemot flickor och pojkar ur ett 
mångkulturellt perspektiv, ställa frågor kring hur det visat sig att de har kommunicerat och 
handlat gentemot flickor och pojkar, finns det någon tanke. Ett annat intressant perspektiv hade 
varit att jämföra ålder och kön utifrån likheter och skillnader. 

Tack 
Slutligen vill vi rikta ett stort TACK till de pedagoger och barn som ville delta i undersökningen 
och som gjorde vår studie möjlig att genomföra. Vidare vill vi tacka rektorn som hänvisade oss 
till denna underbara förskola. Vi hade aldrig klarat oss igenom denna krävande tid om det inte 
vore för den fantastiska stöttningen från våra familjer. Sist men inte minst vill vi tillägna vår 
handledare Ann-Sofie Holm ett gigantiskt TACK för att hon har ställt upp för oss i vårt och torrt, 
under såväl motgångar som framgångar. 
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Bilagor  
Bilaga 1 

Hej! 

Therese Larsson och Angelica Håkanson heter vi och är studerande på Högskolan i Borås. Vår 
sista termin på lärarprogrammet omfattar ett examensarbete. Vi har nu fått möjligheten att utföra 
vår forskning på din förskola/arbetsplats, vi är glada om du vill delta och bli en del av vår studie. 
Här nedan får du ta del av information för vad detta innebär.  

Syftet med studien är att vi vill se interaktionen mellan barn och pedagoger i vardagen. För att 
undersöka detta skulle vi vilja observera i ungefär två veckors tid under lunchsituationen. Vi vill 
poängtera att undersökningen och den insamlad datan inte kommer att användas till något annat 
än den tänkta forskningen, vilket är vår C- uppsats. 

Vi kommer i undersökningen att följa de forskningsetiska regler som råder. Detta innebär bland 
annat att alla inblandade är anonyma, vilket betyder att vi inte kommer att nämna eller skriva ut 
några namn, varken förskolans, barnens eller pedagogernas. Detta medför att uppgifterna 
kommer att vara oåtkomliga för utomstående. De enda som kommer att ta del av uppgifterna är vi 
och vår handledare.  

Sist men inte minst vill vi påpeka att ditt deltagande är frivilligt och du har möjligheten att 
avbryta din medverkan när som helst. 

Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig. Vi hoppas på stort intresse.                                     
Tack på förhand!  
Angelica och Therese  
Högskolan i Borås  
 
Kontaktperson;  
Therese Larsson (telefonnummer) 
Angelica Håkanson (telefonnummer) 
 
MEDGIVANDE 
 

 JA, jag vill medverka i er studie 
 NEJ, jag vill INTE medverka i er studie 

…………………………………………………………………………………………… 
Namn 
……………… 
Datum 
………………………………………………………………………………………… 
Underskrift 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
Therese Larsson och Angelica Håkanson heter vi och är studerande på Högskolan i Borås. Vår 
sista termin på lärarprogrammet omfattar ett examensarbete. Vi har nu fått möjligheten att utföra 
vår forskning på ditt barns förskola, vi är glada om ditt barn vill delta och bli en del av vår studie. 
Här nedan får du ta del av information för vad detta innebär.  
 
Syftet med studien är att vi vill se interaktionen mellan barn och pedagoger i vardagen. För att 
undersöka detta kommer vi att observera i ungefär två veckors tid under lunchsituationen. Vi vill 
poängtera att undersökningen och den insamlade datan inte kommer att användas till något annat 
än den tänkta forskningen, vilket är vår C- uppsats. 
 
Vi kommer i undersökningen att följa de forskningsetiska regler som råder. Detta innebär bland 
annat att alla inblandade är anonyma, vilket betyder att vi inte kommer att nämna eller skriva ut 
några namn, varken förskolans, barnens eller pedagogernas.  
 
Sist men inte minst vill vi påpeka att barnens medverkan är frivillig. Barn som inte vill delta har 
rätt att säga nej men även du/ni som föräldrar har rätt att avbryta ert barns medverkan.  
Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig. Vi hoppas på stort intresse.                                     
 
Tack på förhand!  
Angelica och Therese  
Högskolan i Borås  
 
Kontaktperson;  
Therese Larsson (telefonnummer) 
Angelica Håkanson (telefonnummer)  
 
 
FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 
 

o JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien 
 

o NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien 
 
…………………………………………………………………………………………… 
Barnets namn 
……………… 
Datum 
……………………………………………………………………………………… 
Målsmans underskrift 
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