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Sammanfattning  
 
Bakgrund:  
Idag finns det ett krav både på nationell och kommunal nivå att förskolans personal 
ska driva ett medvetet genusarbete i verksamheten och omsätta läroplanens mål i 
praktiken. Ur ett jämställdhetsperspektiv är därför forskning kring genus relevant för 
att kunna både synliggöra och medvetandegöra rådande könskonstruktioner som 
existerar i förskolans värld idag. Detta för att kunna driva ett aktivt och jämställt 
pedagogiskt arbete där barnen känner trygghet och kan utveckla sin egen identitet 
utan att formas av pedagogens förväntningar eller påverkas av föreställningar om 
vad som är typiskt manligt eller kvinnligt.   
 
Syfte:  
Denna studies syfte har varit att synliggöra vilka traditionella och etablerade 
könsroller som framträder och upprätthålls av pedagoger och barn på en förskola i 
Sverige idag. 
 
Metod:  
Studien är minietnografisk studie där deltagande observationer använts som metod. 
Observationerna har begränsats till att studera måltiderna på två syskonavdelningar 
med barn på 3-5 år. I analysarbetet har Hirdmans teorier om genuskontraktet 
använts som verktyg för att kunna synliggöra den uppdelning som omedvetet görs 
mellan flickor och pojkar i egenskap av att de tillhör ett visst biologiskt kön.   
 
Resultat:  
Jag fann att i likhet med tidigare forskning att könsstereotypa mönster och normer 
fortfarande existerar. Jag fann bland annat att pojkarna tar större plats än flickorna 
och får mer uppmärksamhet och feedback av pedagogen. Där flickor som utmanade 
traditionella könsmönster inte fick någon positiv respons från pedagogerna.     
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Inledning 
Redan i så tidig ålder som ett år kommer de allra flesta barn i kontakt med förskolan i Sverige 
idag (Statistiska centralbyrån, 2014). Förskolan är en frivillig instans och det faktum att så 
många föräldrar väljer att ha sina barn där under några timmar varje dag gör vårt land unikt. 
Förskolan regleras av Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) som tydligt knyter an till 
den demokratiska värdegrund som det svenska utbildningssystemet vilar på (Odenbring, 
2014). En av grundpelarna är att varje enskild individ ska känna trygghet för att kunna 
utveckla sin egen identitet. Arbetet med jämställdhet blir därför en utmaning för all personal 
som arbetar inom förskolans väggar, i synnerhet pedagogens, där invanda tankesätt och 
arbetssätt måste ifrågasättas och där man som pedagog måste bli medveten om sina egna 
attityder, normer och värderingar och hur det påverkar det pedagogiska arbetet. Det är en svår 
men utmanande uppgift. Under mina fem år inom verksamheten har jag dagligen varit med 
om och sett situationer där jag och mina kollegor haft föreställningar om eller skapat 
förutsättningar för barn beroende på vilket kön de tillhör. Under min utbildningstid har jag 
försökt att tänka på hur viktigt det är att förhålla sig kritiskt till den roll jag kommer att ha 
som blivande utbildad pedagog. Att få syn på sitt eget omedvetna beteende och den roll man 
spelar blir därför nödvändig för att kunna föra en genusmedveten pedagogik där man ger 
barnen en chans att tillskriva sig nya egenskaper och möjligheter.  

Jag har med denna studie velat uppmärksamma hur de vuxna gör skillnad i bemötandet av 
flickor och pojkar under en specifik situation, måltiderna, samt hur dessa flickor och pojkar 
möter och bemöter varandra ur ett könskritiskt perspektiv. Detta för att kunna utveckla en 
förståelse för hur kön uttrycks och reproduceras. Samtidigt också ta reda på om tidigare 
studier stämmer som pekar på att förskolans personal faktiskt bemöter flickor och pojkar 
utifrån könsstereotypa föreställningar och förväntningar.   

 
Bakgrund 
 
När ett barn kommer till världen är den första frågan som ställs både av och till de nyblivna 
föräldrarna om det blivit en pojke eller flicka. När barnets kön fastställts kommer föräldrarna 
att omedvetet påverkas av hur det lilla barnet tolkas och bemöts eftersom vi alla bär omkring 
på djupt förankrade idéer om vad som är kvinnligt och vad som är manligt (Eidevald 2009). 
Det kan vara allt från färg på kläder, sätt att prata till barnet på både i form av röstläge och 
ordval. Eidevald (2009) beskriver i sin studie hur pojkar oftare tillmäts egenskaper som 
rackare, fighter, vild, smart av sina föräldrar medan flickorna får höra lilla gumman, hjärtat, 
älskling osv. Han skriver vidare att pojkar över lag uppfattas som självständiga i alla lägen 
vare sig de är det eller inte medan när flickor uppfattas som självständiga sätts begränsningar 
upp så att de lättare hamnar i konflikt. Beroende på barnets biologiska kön kommer hon/han 
bara timmar efter födseln att formas och slussas in i samhällets föreställningar, förväntningar 
och normer kring vad det innebär att vara antingen pojke eller flicka. Detta kommer sedan att 
följa barnet in i vuxenvärlden och genom hela livet. Vi föds därför inte till att bli pojkar eller 
flickor utan vi görs till det menar Eidevald (2009). Genom att barnet har modeller omkring sig 
lär det sig snabbt hur flickor respektive pojkar beter sig och vilka egenskaper de har 
(Rithander 1991). Till en början handlar det om människor i barnets närmaste omgivning för 
att senare även omfatta förskolans värld. I de vardagsscenarion vi möter i förskolan är det 
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fortfarande så att pojkar förväntas vara aktiva, dominerande och kräva uppmärksamhet medan 
flickor ska vara snälla, söta, visa omsorg om andra och hjälpa till (Svaleryd 2003). I boken 
Genuspedagogik utvecklar Svaleryd detta vidare: 
 

Barnens val av lekar, leksaker och aktiviteter är i stort sett styrda av de sociala, kulturella 
förväntningar knutna till det egna och det motsatta könet (Svaleryd, 2003, s. 15-16). 

 
Förväntningar som barnet sedan födseln socialiserats in i och assimilerat. Stereotypa 
föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt kan därför bara lyftas fram om 
man hjälper till att identifiera mönster i den egna vardagen som redan blivit norm och därför 
är svår att genomskåda. Forskning visar att det fortfarande är så att beroende på om man är 
pojke eller flicka förstärker pedagogerna olikheterna på ett sätt som är begränsande för båda 
könen (Svaleryd 2003) trots att Läroplanen för förskolan är klar på den punkten. I avsnittet 
om förskolans värdegrund och uppdrag står det följande: 
 

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för jämställdhet mellan 
könen (Skolverket, 98/10, s. 4). 
 
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 
bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 
Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 
förskolan ha samma möjligheter att utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 
utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 98/10, s. 5). 
 

 Även i Barnkonventionen står det uttryckt tydligt vilka rättigheter varje enskilt barn ska ha 
oberoende av exempelvis vilket biologiskt kön hon/ han har: 
 

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras (FN:s 
Barnkonvention 1989, artikel 2). 

 
Med den här studien hoppas jag på att kunna få en djupare inblick i vilka slags könsstereotypa 
mönster som existerar inom förskolans ramar för att kunna medvetandegöra och sätta fingret 
på vad som sker och på så sätt kunna utmana dem i mitt fortsatta arbete med barn. 
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Syfte och frågeställningar 
  
Syftet med denna studie är att försöka ge en bild av vilka traditionella och etablerade 
könsroller som framträder och som upprätthålls av pedagoger och barn på en förskola i 
Sverige idag.   

Jag har valt att fokusera på följande frågeställningar:  

• Vilka traditionella könsroller återskapas i samspelet mellan barn/ barn och barn/ 
pedagog under måltiderna i förskolan?  

• På vilket sätt synliggörs det?    

 
Tidigare forskning 

Samspelet mellan barn/ barn och pedagoger/ barn kan både studeras och teoretiseras på många 
sätt och ses ur olika perspektiv. I detta avsnitt kommer jag att presentera ett urval av de teorier 
jag utgått från när jag tolkat och analyserat mina observationer och som jag sett som relevanta 
för denna studie.   

Genus 

Genus är att göra skillnad där ingen skillnad finns (SOU 2010:99, s. 155). 

Översatt betyder ordet genus sort, slag, kön och kommer ursprungligen från latinets gen-er 
(Nationalencyklopedin, u.å.). Under de senaste 30-40 åren har dock ordet lånats in från 
engelskans gender och begreppet har utvecklats inom den feministiska forskningen 
(Ärhlemalm- Hagsér och Pramling Samuelsson 2009). Medan kön avser hur kvinnor och män 
definieras genom biologiska och fysiologiska skillnader är det sociala, kulturella och det 
historiskt konstruerade och skapade könet som åsyftas när man talar om genus. Det handlar 
om de normer, föreställningar och förväntningar som bestämmer och formar hur kvinnor/ 
flickor och män/ pojkar bör bete sig och hur det är att vara kvinna/ flicka eller man/ pojke i 
olika kontexter (Hirdman, 2003). Hur genus uttrycks beror på det sociala och kulturella 
sammanhanget som assimileras i en socialiseringsprocess med början redan från det att vi 
föds. Detta förankras sedan djupt hos oss och färgar vårt sätt att uppleva och interagera med 
vår omvärld (a.a). Genusrelationerna förändras över tid och ser givetvis olika ut i olika 
samhällen eftersom vi föds in i olika kontexter och är medskapare i att forma denna process.  

Yvonne Hirdman har forskat mycket kring genus och det hon berikat forskningen med är att 
hon satt genus i dess kulturella sammanhang och sett det ur ett perspektiv där 
maktförhållanden mellan kvinnor och män spelar en viktig roll. Detta har fått stor betydelse 
för forskningen som numera går under namnen genusforskning och genusvetenskap (SOU, 
2010:99). Hirdman har i sin bok Genus- om det stabilas föränderliga former (2003)  behandlat 
och tolkat sina egna begrepp genusordning och genuskontrakt. Med genusordningen eller 
genussystemet menar hon att det främst är två principer som är bärande dvs. isärhållande och 
hierarki. Isärhållande innebär att män och kvinnor görs till varandras motsatser pga. könets 
biologiska/ fysiologiska skillnader där de förväntas tycka om, bete sig, klä sig och inte minst 
inta olika positioner i samhället just för att de är antingen kvinnor eller män. Med hierarki 
menar Hirdman att det som män tänkt och åstadkommit under alla tider genom historien är det 
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som räknas (högst) vilket gör att mannen ges företräde och räknas som normen och 
därigenom tillmäts högre status. Kvinnan ses i det här fallet som mannens motpol och den 
som avviker från normen, vilket ger henne en slags biroll i sammanhanget med tillhörande 
lägre status. Det är mannen som innehar maktpositionen. Genussystemet förändras över tid 
beroende på vad som kan tyckas normalt just då mellan kvinnor och män. Även om systemet 
är ständigt pågående och närvarande och därmed genomsyrar människors sätt att vara och 
agera på sker samtidigt också en förhandling av dess rådande genusstrukturer. Eftersom 
människan ses som en tänkande och aktiv individ som formar sin omgivning kan därför sägas 
att genussystemet är föränderligt. 

Genuskontraktet är enligt Hirdman (2003) ett slags osynligt kontrakt som separerar kvinnor 
och män beroende på vilket biologiskt kön de tillhör. Genom att tillhöra ett visst kön sätts 
fokus inte bara på män och kvinnors relationer till varandra utan också vilka områden de 
förväntas ansvara för inom familj och samhälle. Hirdman menar att kvinnan är den 
underordnade, svagare parten, eftersom hon är den som föder barn. Detta kallar Hirdman för 
den naturliga ordningen. Som en följd av den naturliga ordningen blir kvinnans roll att ta hand 
om barnet och om hemmet medan mannen, den överordnade, får i uppgift att försörja/ ta hand 
om kvinnan/ familjen. Hirdman skriver följande: 

Det största bekymret är ju att det utifrån denna naturliga ordning- att kvinnor föder barn, 
ständigt föder nya barn, som det skapas en slags ursituation, där praxis och tolkning flyter 
fram och tillbaka och skapar en tät väv av övertygelse: detta (hemma, underordnad, 
underrepresenterad, underbetald) är kvinnans naturliga plats (Hirdman, 2003, s. 81). 

En grunduppfattning är, enligt Hirdman, den manliga förpliktelse som innebär att hans roll är 
att ta hand om, beskydda och försörja kvinnan. Idag är det alltjämt så att mannen fortfarande 
förväntas ta ett större ekonomiskt ansvar i hemmen då män generellt har högre positioner 
inom yrkeslivet och därmed tjänar mer. Det är tydligt att Hirdman vill visa att det som pågått 
under tusentals år fortfarande är norm. 

Hirdman får stöd av Davies (2003) som håller med om att det finns ett könsmaktssystem där 
män överordnas och kvinnor underordnas pga. det biologiska könet. Vi vet exempelvis att 
män som grupp idag har högre positioner och tjänar mer i arbetslivet och att kvinnor 
fortfarande tar ett större ansvar och ägnar mer tid åt hushållsarbete. Davies menar att 
könsmaktssystemet bygger på att ingen ifrågasätter varför det är så och varför systemet tillåts 
existera. Vi har ett samhälle menar Davies där det finns värderingar och strukturer som 
bygger på en hierarki om vad som är manligt och vad som är kvinnligt och som bärs upp av 
oss som lever i det. Barn imiterar oss vuxna och lär sig snabbt vad som förväntas av dem och 
vilka positioner de förväntas inta enbart beroende av om det tillhör det ena eller det andra 
könet. 

Enligt Vygotskij sker barnets utveckling och lärande genom interaktion med omgivningen. I 
denna miljö som är präglad av sin kultur och historia skapar och utvecklar barnet en förståelse 
av sig själv och sin omvärld (Ärlemalm- Hagsér och Pramling Samuelsson 2009). Detta kallas 
för den sociokulturella teoribildningen. Enligt Rogoff (2003) studeras allt lärande genom tre 
linser: den kulturella, den mellanmänskliga och den individuella linsen. Dessa linser används 
för att förklara och förstå de processer som lärande och utveckling består av. 

Genom den kulturella linsen utmanar, förstärker och reproduceras föreställningar om genus 
som finns i den specifika kultur som vi befinner oss i. I det här fallet åsyftas förskolan som 
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med sin historiska och kulturella bakgrund formats till det den är idag. Där idéer och 
föreställningar om pojkar och flickor och de positioner de förväntas anta är bundna både 
historiskt och kulturellt (Ärlemalm- Hagsér och Pramling Samuelsson 2009).  

Genom den mellanmänskliga linsen sätts de interaktiva möten mellan barn/barn och pedagog/ 
barn i fokus. Där spelar förskolan en stor roll som social arena som barnet befinner sig i och 
verkar. En arena där föreställningar om genus påverkar de roller som barnet tillåts inta 
beroende på om barnet är pojke eller flicka (a.a). Där stereotypa föreställningar att tänka kring 
genus kommer till uttryck genom aktiva handlingar i verksamheten. Ett exempel på det är när 
flickor förväntas agera som hjälpfröknar och pojkar ses som stökiga (Rithander 1991). Även 
när barn/ barn och barn/ pedagoger kommunicerar kan nivåer av genuskonstruktioner skönjas. 
Forskning visar att pedagogens sätt att bemöta flickor och pojkar på via ton, röstläge, 
ögonkontakt och kroppsspråk ter sig annorlunda beroende på om det är en pojke eller flicka 
som pedagogen har framför sig (Eidevald 2009).  

Genom den individuella linsen är det barnets egen förståelse av sig själv och sitt agerande 
som är det primära. För att kunna närma sig detta perspektiv är det viktigt att barnets egna 
tankar och föreställningar synliggörs även om dessa är formade av den kultur, kontexten och 
de förväntningar som finns på barnet beroende på om det biologiskt sett är en flicka eller 
pojke.  

Rogoffs tre linser hjälper oss att lättare förstå hur barnet tidigt formas och slussas in i 
könstereotypa fack. 

Jämställdhetsuppdraget 

I förskolans styrdokument står det tydligt att jämställdhetsuppdraget är ett mål som ska 
uppfyllas av alla som arbetar inom barnomsorgen. Jämställdhet ska genomsyra hela 
verksamheten då det står framskrivet som en del av förskolans värdegrund (Odenbring 2014). 
Vad innebär det då rent konkret? För att förstå hur man praktiskt ska kunna gå vidare med ett 
värdegrundsarbete bör begreppet jämställdhet benas ut. Jämställdhet förväxlas ofta med 
jämlikhet. Medan jämlikhet handlar om alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, 
religion och social tillhörighet etc. handlar jämställdhet om att kvinnor/ flickor och män/ 
pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i samhället 
oavsett vilket biologiska kön de tillhör (Volk 2006). Ur ett historiskt perspektiv kom frågor 
kring jämställdhet att uppmärksammas i och med läroplanen för grundskolan som kom ut 
1969 (Lgr 69) då uppdraget var att motverka traditionella könsroller (Odenbring 2014). Man 
började forska kring jämställdhet och det debatterades i samhället vilket påverkade den 
riktning förskolan/ skolan kom att ta. Under 70- talet skulle all undervisning vara könsneutral 
och där även läromedlen skulle vara könsneutrala. Lika många kvinnor som män skulle t ex 
finnas med på bilderna i skolans böcker. Under 80- talet lades fokus istället på att pojkar och 
flickor hade olika intressen som skulle bejakas och att de lärde sig saker på olika sätt. Under 
90-talet vänder det igen och nu läggs fokus på variation av intressen oberoende av 
könstillhörighet (Odenbring 2014). Oavsett om det handlar om att förskolans personal ska ha 
en genussensitiv hållning i sitt arbete med barn har kön visat sig vara en viktig faktor för barn 
hur de upplever sin vardag och hur de formas. Oberoende av vilka sammanhang barnen 
befinner sig i eller vilken bakgrund de har spelar genuskodade förväntningar en stor roll för 
hur de upplever sig själva, andra, sin omvärld. Även interaktionen med andra färgas till stor 
del av vilket biologiska kön hon/ han tillhör. Inom könsordningen finns en maktdimension 
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pga. kön som både cementeras men som också överskrids genom att barn utmanar de rådande 
normer som finns. Trots det pekar t ex Eidevalds studie (2009) på att traditionella 
könsmönster snarare förstärks än utmanas. Hur görs det ojämställda jämställt då? Svaleryd 
(2003) berättar om en episod då hon var ute i skogen med sin förskolegrupp och övade 
balansgång. En pojke hade svårt med att balansera på stocken och fick hjälp av en annan 
pojke som tog honom i handen och ledde honom över till andra sidan. Pojken fick visserligen 
mycket beröm för sin insats men när hon tittade sig omkring upptäckte hon att flickorna hade 
hjälpt varandra hela tiden. På många förskolor idag innebär arbete med jämställdhet att 
pedagogerna låter det ingå som ett inslag i exempelvis ett temaarbete. Det förekommer även 
att man använder begreppet som diskussionsunderlag under kompetensutvecklingsdagar 
alternativt att det tas upp och diskuteras under rektorsledda arbetsplatsträffar. Jag minns själv 
att vi i arbetslaget på den förskola jag arbetade på blev ombedda att läsa Britta Olofssons bok 
Modiga prinsessor och ömsinta pojkar (2007) och med boken som bas diskutera kring olika 
frågeställningar. Frågorna handlade i huvudsak om hur vi förhåller oss kring begreppet genus 
i vårt eget arbete både tankemässigt och i praktisk handling. Dessa seminarier upplevdes av 
oss alla som något väldigt givande men det bör också sägas med facit i hand att dessa 
diskussioner kring hur vi arbetar med jämställdhet är något som vi borde ha haft med oss i 
vårt arbete på en mer kontinuerlig basis. Svaleryd (2003) talar om något som hon kallar för 
jämtegrering. Hon skriver att det optimala skulle vara om pedagogerna hela tiden satte 
genusperspektivet i fokus och lät det genomsyra både tankar och praktisk handling i det arbete 
som utförs. En av orsakerna till att detta inte alltid görs kan bero på att pedagogerna anser att 
det arbete som utförs faktiskt redan är jämställt. Kärnan i detta uppdrag är att se förbi de 
personliga åsikterna och värderingarna och diskutera kring vad jämställdhetsuppdraget går ut 
på och enas om det på ett sådant sätt så att mötena och arbetet med barnen gynnar dem oavsett 
vilket kön de tillhör. 

Dikotomier  

Manligt och kvinnligt avhandlas ofta på ett sätt som om de biologiska könen varit varandras 
motpoler (Svaleryd 2003). Hirdman (2003) styrker också detta då hon talar om dikotomier 
vilket innebär ett isärhållande av manligt och kvinnligt. Flera anser fortfarande att pojkar och 
flickor är födda med olika egenskaper. Det kan till exempel vara att pojkar/ män är starka. Då 
blir en flicka/ kvinna per automatik motsatsen till stark, dvs. svag. Även om denna syn kan 
tyckas förlegad existerar ett mönster som visar att vi mer eller mindre behandlar, bemöter och 
förväntar oss att både barn och vuxna ska inta vissa roller beroende på vilket biologiskt kön 
de tillhör. En pojke/ man uppfattas som stark, aktiv och rationell medan en flicka/ kvinna 
uppfattas som svag, passiv och intuitiv (Svaleryd 2003). Även om olikheterna är ett resultat 
av våra egna skapade föreställningar och förväntningar på det andra könet lever de ändå kvar.  

Normer  

En norm kan beskrivas som en oskriven regel som följer varje människa livet ut. Det handlar 
om tysta överenskommelser i vårt språk och i våra handlingar som förstärks och cementeras 
när vi möter på det som avviker från dessa och som betraktas som onormala (SOU 2010:99). 
Följden blir att en individ bestraffas eller belönas, antingen verbalt eller i handling, beroende 
på om han/ hon följt eller avvikit från normen (Svaleryd, 2003). Förskolan är genom miljön, 
leksakerna, böckerna och inte minst de individer som vistas där och interagerar med varandra 
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medskapare och återskapare av det som räknas som normalt eller avvikande i det samhälle vi 
lever i.  

Sammanfattning 

Jag har i detta avsnitt tagit upp ett urval teorier från bla. Hirdman, Davis, Vygotskij och 
Rogoff. Detta för att ge en djupare förståelse för hur det biologiska könet spelar en roll för 
vilka föreställningar som finns och vilka positioner en individ förväntas anta beroende på om 
hon/ han tillhör det ena eller andra könet. Hur en människa görs till antingen flicka eller pojke 
snarare än att hon/ han föds till det. Hirdman tolkar och förklarar denna process samt vilka 
konsekvenser det får genom sitt genussystem och genuskontrakt. Davis stöder Hirdmans 
teorier då hon talar om att det finns ett könsmaktssystem där män överordnas och kvinnorna 
underordnas pga. det biologiska könet. Davis hävdar att det finns normer och värderingar i 
dagens samhälle som bygger på vad som är manligt respektive kvinnligt och som bärs upp av 
alla som lever i och är medskapare till det. Barn imiterar oss vuxna och assimilerar snabbt 
vilka positioner de förväntas inta beroende på om de är flickor eller pojkar. Enligt Vygotskij 
(2005) skapar och formar barnet tidigt sin könsidentitet genom att studera och tolka andra 
barn och vuxna i sin omgivning. Identitetsskapandet påverkas även av den kontext som barnet 
lever i som är präglad av sin kultur och historia. För att kunna få en djupare förståelse av de 
processer som barns utveckling och lärande består av har jag därför även valt att förklara 
dessa ur ett sociokulturellt perspektiv. Rogoff talar om tre linser: den kulturella, den 
mellanmänskliga och den individuella. Hon menar att det är samspelet mellan dessa tre linser 
som anpassar barnet till att bli antingen flicka eller pojke. Hur barnets egna föreställningar om 
sig själv till största del är formad av de normer som råder och den kultur som barnet lever i.  

 

Teoretiska begrepp 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de begrepp jag kommer att använda mig av i 
resultat- och analysdelen. Den tidigare forskning jag valt att utgå ifrån är Hirdman och hennes 
teorier.  

Genus 

Definitionen av begreppet genus är enligt Hirdman (2003) att det är ett socialt, kulturellt och 
historiskt skapande av könet där normer, föreställningar och förväntningar på en individs sägs 
vara i kraft av sitt kön. Denna studie har denna teoretiska ansats som utgångspunkt. 

Genussystem och genuskontrakt 

Genussystemet bygger enligt Hirdman (2003) på två principer: isärhållande och hierarki. 
Isärhållande innebär att män och kvinnor görs till varandras motsatser pga. könets biologiska/ 
fysiologiska skillnader. Med hierarki menar Hirdman att det är mannen som är normen och 
ses som överordnad kvinnan. Svaleryd (2003) liknar genussystemet som ett slags 
apartheidsystem pojkar/ män och flickor/ kvinnor hålls isär och som genom ett osynligt 
kontrakt (genuskontraktet) anvisas till olika platser och tillmäts olika egenskaper. Den 
manliga överordningen och den kvinnliga underordningen finns överallt omkring oss: i 
språket, i våra tankar, i våra möten med andra och i hela vår kultur (Sida 2006, s.15). Jag 
kommer att använda mig av Hirdmans begrepp i mina analyser av det resultat observationerna 
lett fram till.   
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Dikotomier 

Hirdmans dikotomier bygger på att män och kvinnor hålls isär och görs till varandras 
motsatser. Det manliga och kvinnliga tillskrivs olika egenskaper där förväntningar på 
beteenden och intressen särskiljs beroende på vilket biologiskt kön en individ tillhör. Inte 
alltför sällan talas det om pojkar som är aktiva och låter mycket och om flickor som är tysta 
och lugna, om pojkleksaker och flickleksaker etc.  

Könsblindhet och könsstigmatiserande  

Det finns en inställning hos många pedagoger som anser sig bemöta barn lika oberoende av 
könstillhörighet och därför tror sig vara könsneutrala. Ambitionen kan mycket väl vara den 
men problemet uppstår när de invanda könsmönster de många gånger omedvetet följer gör att 
de transporteras över till barnen. Ett könsstigmatiserande synsätt innebär de oftast omedvetna 
förväntningar och föreställningar vi har på pojkar och flickor i fråga om hur de ska bete sig.  

 

Metod 
Som metod i denna studie valde jag att inta en etnografisk ansats. Detta för att i den faktiska 
miljön kunna beskriva, tolka, analysera det jag ämnat undersöka. Eftersom syftet var att 
undersöka vilka traditionella och etablerade könsroller som finns och upprätthålls av 
pedagoger och barn vid matsituationerna i förskolan valde jag därför att använda mig av 
deltagande observationer som undersökningsstrategi. Det innebär att forskaren är aktiv och 
systematiskt söker kunskap genom att delta, observera lyssna och ställa frågor. 
Observationerna genomfördes dels med hjälp av förda anteckningar och genom bandade 
inspelningar. Detta för att kunna undersöka och se samband kring det jag ämnade undersöka 
och på så sätt få en helhet. 

Etnografi 
I detta avsnitt vill jag ge en kort beskrivning av vad som kännetecknar en etnografisk studie. 
Etnografi är till en början en grekisk term där etno betyder folk eller nation och grafi 
härstammar från verbet grafein som betyder skriva. Ordet etnografi kan man därför säga att 
det i sin helhet betyder folkbeskrivning (Kullberg 2004). ”Etnografin har en lång historisk 
bakgrund” (Kullberg 2004, s.15). Forskare hävdar att den började så tidigt som på Herodotos 
tid i och med hans historieskrivningar från 400 f.Kr (a.a). Det är dock inte förrän vid mitten 
av 1800- talet som termen sammankopplas till den utveckling vi har idag. Det som enligt 
Kullberg (2004) kännetecknar en etnografisk studie är att den är utvecklande, upptäckande 
och sammansatt där alla delar integreras både med varandra och med helheten. Det som är 
karaktäristiskt för de här etnografiska texterna är att de berättar, beskriver, analyserar och 
tolkar fenomen och händelser i en speciell kontext.  

Inom etnografin ses människan som en individ med en egen vilja som avser något med det 
hon gör. På samma gång uppfattas hon också som beroende av och med möjlighet till att 
påverka den miljö och den kultur hon lever i.  

Inom etnografisk forskning vill forskaren i första hand komma åt hur människan förstår 
verkligheten och den värld hon lever i. Var och en uppfattar världen och sin omgivning olika 
eftersom vi inte är födda i samma familj eller lever under samma förhållanden och heller inte 
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delar samma erfarenheter. Etnografen är nyfiken på hur människor uppfattar de olika 
förhållandena i sin omgivande miljö och strävar samtidigt efter att söka individens handlingar 
och uppfattningar. Det kan göras genom att studera och tolka individens handlingar, utsagor 
och kroppsspråk. 

I denna studie valdes etnografi som metod för att kunna studera förskolebarns och pedagogers 
beteenden och företeelser i ett helhetssammanhang i deras vardagsmiljö dvs. förskolan. Min 
tid var visserligen begränsad men jag spenderade fem dagar på två olika avdelningar 
tillsammans förskolebarn i åldrarna 3-5 år för att närmare kunna undersöka vilka traditionella 
och etablerade könsroller som kunde skönjas under matsituationerna. Jag valde att inta en 
etnografisk ansats för att kunna vara öppen i min approach. Mycket av det som en människa 
gör och säger är ofta sådant som hon/ han inte reflekterar över. Det handlar främst om 
beteenden som blivit så vanliga att de sker automatiskt. För att kunna närma mig dessa 
beteenden valde jag att via ljudinspelningar och anteckningar observera barnen och 
pedagogerna och senare analysera och tolka dessa utifrån Hirdmans teorier. 

Kullberg (2004) beskriver i ett avsnitt hur man förhåller sig till och går tillväga när man avser 
att genomföra deltagande observationer. Forskaren befinner sig under en längre tid på den 
plats där observationerna genomförs och agerar och deltar i så stor utsträckning som möjligt. 
Detta sker genom att forskaren är närvarande och deltar i den kontext där individerna i sin tur 
delger och informerar etnografen om sina förståelser (a.a). Anette Hellman (2010) 
problematiserar vidare i sin avhandling kring deltagande observationer där hon menar att hon i 
egenskap av sin roll som forskare står i ett maktförhållande till den eller de hon observerar 
eftersom hon både är den som har inflytande över datamaterialet och även tolkar en 
främmande individs meningsskapande. Vid observationer av barn blir det dessutom extra 
komplicerat då vuxna och barn lever i två olika kategorier. Det är viktigt att forskaren arbetar 
för att etablera ett förtroende med de barn hon/ han ämnar observera. Lika viktigt är det att 
skapa goda relationer till pedagoger och föräldrar.     

 

Urval  

Studien genomfördes på en förskola i en medelstor stad i mellersta Sverige under sammanlagt 
5 dagar. Förskolan jag besökte var jag redan bekant med sedan tidigare eftersom jag arbetat 
där, men både barn och större delen av personal var nya för mig. Avdelningarna som var två 
till antalet bestod av barn mellan 3-5 år. 8 av barnen var flickor och 12 av barnen var pojkar. 
Sammanlagt handlade det om 20 barn och 4 pedagoger som observerades. Det fanns även en 
småbarnsavdelning på förskolan som jag hade funderingar kring att göra observationer på 
men valet föll till slut på avdelningarna med de äldre barnen med föreställningen om att de 
både är mer verbala och självständiga. Samtliga föräldrar som lämnade in missivbreven hade 
svarat med ett godkännande dvs. att de var införstådda med studiens syfte, genomförande och 
att de gav sitt medgivande på att observera deras barn. Däremot var det ett flertal föräldrar 
som inte lämnat in något svar alls vilket gjorde att jag helt enkelt fick tolka det som ett nej. Vi 
löste detta genom att jag satte mig vid det bord där alla barnens föräldrar gett sitt medgivande. 
Borden stod i olika rum vilket minimerade risken för att något barn skulle komma att spelas in 
av misstag. Totalt genomfördes 15 observationer under ca 8 timmar där observationerna 
varierade mellan en halvtimma till fyrtiofem minuter beroende på om det var frukost/ 
mellanmål eller lunch som serverades. Lunchen var den måltid som tog mest tid i anspråk.  
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Barnen har alla fått fingerande namn i denna studie och här följer en kort presentation av de 
barn som deltog: 5- åringarna bestod av Satu, Amanda, Arne, Joakim, Einar och Kevin. 4- 
åringarna som var den största gruppen och bestod av Emilia, Jessi, Maria, Oliver, Sebastian, 
Marco och Nils. 3- åringarna bestod av Lynn, Olle, Omar och Kalle. Sammanlagt 6 flickor 
och 11 pojkar. Samtliga pedagoger som observerades var alla utbildade förskollärare och alla 
utom en hade arbetat i verksamheten i minst 10 år.  En av pedagogerna hade ett par år kvar till 
pension medan de övriga tre var mellan 35- 45 år gamla.  

 

Genomförande 

Eftersom jag tidigare arbetat på förskolan jag ämnade genomföra mina observationer på och 
kände till förskolechefen väl blev valet av förskola givet för mig, ett så kallat 
bekvämlighetsurval. Jag kontaktade förskolechefen och förklarade vad jag ville göra och hur 
jag hade tänkt gå tillväga. Detta för att få ett godkännande som jag senare också fick via ett 
muntligt samtal. Därefter ringde jag till förskolan och samtalade med en pedagog som både 
var tillmötesgående och hjälpsam. Jag beskrev återigen syftet med min studie och att jag 
önskade observera de större barnen vid matsituationerna. Hon bad om att få prata med sina 
kollegor och återkomma till mig med ett svar. Redan samma dag fick jag via e-post svaret att 
jag var välkommen men att jag innan måste informera föräldrarna och få deras godkännande. 
En viktig faktor till att ledning och personal beslutade sig för att ge mig tillträde beror på, tror 
jag, mitt förflutna inom barnomsorgen. För att etablera förtroende och möjlighet för att kunna 
genomföra ett projekt krävs att enligt Hellman (2010) att projektet godkänns av ledningen och 
av personalgruppen. Jag skrev ett missivbrev som delades ut till samtliga föräldrar där jag 
presenterade mig och beskrev kort vad studien skulle gå ut på, vilken metod jag tänkt använda 
mig av och att de när som helst hade rätten att avbryta deltagandet. När tillstånd inhämtats var 
jag redo att påbörja min studie. Med hjälp av ljudinspelningar via min Iphone och genom 
anteckningar gjorde jag till att börja med en förstudie. Anledningen till att jag valde att samla 
in data med hjälp av flera verktyg var för att i första hand kunna öka min förståelse. Men även 
för att vid bearbetning/ analys kunna ställa mig utanför min egen förförståelse och mina egna 
förgivet taganden även om detta visade sig vara svårare än jag först tänkt mig pga. att jag 
blivit hemvan och hade svårt att se något nytt.  Eftersom detta är en studie med etnografiskt 
perspektiv är det ofta förekommande att man använder sig av multipla insamlingstekniker för 
att kunna producera data som svarar till syftet och till det man vill undersöka (Löfdahl, 
Hjalmarsson, Franzen, 2014). Med hjälp av anteckningarna har jag kunnat titta på fenomen 
jag på förhand bestämt mig för att granska. Jag har även kunnat anteckna barnen och 
pedagogens kroppsspråk, mimik och ögonkontakt etc. Med hjälp av ljudupptagningarna har 
jag kunnat göra mig själv uppmärksam på det jag inte sett eller hann anteckna. Jag har lyssnat 
om och om igen på det barnen pratat om under måltiderna, tolkat, analysera och omtolkat igen 
för att slutligen kunna välja ut de observationer jag valt att presentera i denna studie.  

Vid mitt första besök på förskolan valde jag att komma i god tid så att jag kunde få en 
möjlighet till att i första hand kunna bekanta mig med barnen så att de på så sätt skulle ges 
möjlighet till att vänja sig vid min närvaro och förhoppningsvis känna sig mer avslappnade i 
den. Både barn och vissa pedagoger var nya för mig och det kändes därför extra viktigt att 
skapa tillfällen så att vi fick en chans att bekanta oss med varandra innan jag påbörjade mina 
observationer. Jag försökte att hälsa på och samtala med alla barn på avdelningen och berätta 
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på ett så enkelt och rakt sätt som möjligt vem jag är och varför jag var där. Carin Roos betonar 
vikten av att vara ärlig och öppen för att vinna barns förtroende: 

I ett etnografiskt projekt med syfte att studera små barn i förskolan blir det etiska 
ställningstaganden som behöver göras mycket inriktade på att vara ärlig mot barnen… När du 
har barnens förtroende kan du starta din studie (Löfdahl, Hjalmarsson, Franzen 2014, s.51). 

Observationerna utfördes vid 15 olika tillfällen och tog ca 8 timmar sammanlagt. Efter varje 
observationstillfälle transkriberade jag det som sades via ljudupptagningarna vilket 
sammanlagt tog ca 23 timmar. Efter transkription och analys av det insamlande materialet 
valde jag till slut ut de delar av observationerna som jag fann relevanta och betydelsefulla för 
den här studien och som presenteras i resultatdelen. 

 

 Etiska överväganden  

Jag har under arbetets gång insett vikten av att alla inblandade parter både barn, pedagoger 
och föräldrar ska känna sig trygga med de observationer jag gjort och den information jag 
samlat in. I mina etiska överväganden har jag därför utgått ifrån de forskningsetiska principer 
som Vetenskapsrådet (2002) gett ut dvs. informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om syftet med undersökningen och 
vilka moment som ingår. Detta gjordes i samband med att jag skickade ut ett missivbrev till 
föräldrarna med information om studien där jag även meddelade att jag tänkt använda mig av 
observationer som verktyg. Tanken med missivbrevet var att i första hand informera om att 
deltagandet var frivilligt och att de hade rätten att avbryta barnets/ barnens deltagande i vilket 
skede som helst samt även be om föräldrarnas skriftliga tillstånd.      

Samtyckeskravet står för att deltagarna skall informeras om att det är frivilligt att delta i 
undersökningen vilket också gjordes i missivbrevet till föräldrarna. Barnen pratade jag med 
både före och efter observationerna för att de skulle kunna bli mer avslappnade kring mig och 
min närvaro. Dessutom var jag alltid noga med att fråga barnen om det var ok att sitta med vid 
bordet och lyssna på dem när de åt sina måltider. Pedagoger och förskolechef var alla 
införstådda med varför jag var där och hade innan via telefon och mail gett sina medgivanden.   

Konfidentialitetskravet går ut på att skydda deltagarens anonymitet. Det är viktigt att de 
anteckningar och inspelningar som gjorts behandlas konfidentiellt och att de avrapporteras när 
studien är klar så att inga utomstående kan komma åt uppgifterna, vilket också gjorts. 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifterna jag samlat in inte får användas till något annat än 
det ändamål de är avsedda för. I denna studie nämns barnen aldrig vid namn eller ålder utan 
enbart som pojke eller flicka. Alla inblandade parter är anonyma och de delar som kommer att 
presenteras i studien kommer varken att kunna härledas till varken barn, föräldrar, pedagoger 
eller berörd förskola. 
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Trovärdighet  

För att få en uppfattning om en studies trovärdighet är det viktigt att diskutera om rätt metod 
använts för att kunna svara på studiens frågeställningar och syfte. I en studie med etnografisk 
ansats handlar det även om att man samlat in sina data på ett så noggrant sätt och i tillräcklig 
mängd för att man ska kunna dra några slutsatser av det. Carin Roos skriver följande: 

Det handlar om att strukturera sitt arbete noggrant så att man i så hög grad som möjligt kan 
undvika att det man själv tar för givet skymmer sikten och gör att man inte får möjlighet att få 
svar på sitt syfte (Löfdahl, Hjalmarsson, Franzen 2014, s.51). 

I genomförandet av en etnografisk studie försöker man därför samla in så många olika sorters 
data som möjligt över en längre tid för att genom denna kombination ges större möjlighet till 
att få svar på syftet. Detta styrks också av Kullberg som skriver följande:  

Etnografiska studier innehåller också deltagande observationer. Dessa innebär…. att forskaren 
under en längre tid befinner sig på det fält där något ska studeras och under denna tid deltar 
och agerar i den utsträckning det är möjligt. Det som upptäcks under dessa deltagande 
observationer kan observeras om igen då liknande situationer inträffar…..Blir resultaten 
desamma för de olika händelserna, kan forskaren lita på att resultaten har tillförlitlighet. Vad 
som har betydelse för resultaten är noggrannheten i genomförandet av såväl intervjuer som 
observationer (Kullberg 2004, s.76).  

I min studie har tiden varit knapp vilket gjort att studiens resultat inte kan generaliseras till att 
gälla även andra än de som är undersökta. Den forskning som lästs kring ämnet har både 
hjälpt mig men kanske också även styrt mig i analysarbetet av det material jag valt att 
presentera i den här studien. Materialet har samlats in både via anteckningar och via 
ljudinspelningar vilket ökat valmöjligheterna till att komma närmare de svar på det som 
ämnats undersökas. Arbetet har varit strukturerat och har utförts på ett så noggrant sätt som 
möjligt för att kunna presentera vägen och de fynd som gjorts.  

Mäter jag det jag avsett att mäta? Är mina frågor relevanta för att kunna svara på mitt syfte? 
Detta är frågor forskaren genomgående behöver reflektera över för att kunna hitta en lämplig 
metod, fråga lämpliga frågor för att kunna förstå vad som var avsett att ta reda på 
inledningsvis. I en etnografisk studie behöver man planera in tid för att analysera och tolka 
sina data. Det är också viktigt att man diskuterar sitt material med andra. Roos skriver om 
vikten av kritiska vänner (critical friends) som kan vara medstudenter, kollegor men 
framförallt den handledaren man tilldelats som med sin kunskap inom området hjälper till 
med att hitta en relevant tolkning av insamlad data:  

Eftersom analysarbetet ständigt pågår måste det vara så neutralt nedskrivet som möjligt och 
man behöver diskutera detta så att inte den egna förförståelsen tar över (Löfdahl, Hjalmarsson, 
Franzens 2014, s.55) 

Eftersom jag själv arbetar inom verksamheten är handledarens roll, andra s.k. critical friends 
och den litteratur jag läst varit av yttersta vikt i analysarbetet för att kunna förhålla mig så 
kritisk som möjligt till min egen förståelse och mina egna förutfattade meningar kring det 
material jag valt ut att tolka, detta för att öka objektiviteten i min studie. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att sammanföras och presenteras. Avsnittet kommer 
att delas upp i två delar. I den första delen kommer de observationer som valts ut för denna 
studie att introduceras. Dessa observationer har främst valts ut genom analys av de 
ljudinspelningar som gjordes vid undersökningstillfällena. Observationerna är oberoende av 
varandra då de genomförts vid olika tillfällen och med olika barn men några har samma 
andemening och kommer därför att presenteras under ett och samma teoretiska tema. Den 
andra delen kommer i huvudsak att vara en sammanställning av de frågor och anteckningar 
som gjordes under varje enskild måltid. Denna översikt kommer att presenteras i avsnittets 
senare del. I analysarbetet har Hirdmans teoretiska begrepp använts som verktyg för att kunna 
synliggöra etablerade könskonstruktioner och på vilket sätt de upprätthålls och förstärks.   
 
Via de anteckningar som gjordes har hänsyn tagits till följande fyra frågor: 

• Vem får/ ger hjälp vid matbordet (flicka eller pojke)?  
• Vem viftar, pekar och gör ljud för att få hjälp/ uppmärksamhet istället för att uttrycka 

sig verbalt (flicka eller pojke)?  
• På vilket sätt bemöter och bekräftar pedagogen flickor och pojkar via kroppsspråk, 

leenden, ögonkontakt och mimik? 
•  På vilket sätt bemöter flickor och pojkar varandra?  

 
Via de röstinspelningar som gjordes har fokus lagts på att undersöka:   

• Vem som avbryter (flicka eller pojke)?  
• Vem pedagogen ger öppna respektive slutna frågor (flicka eller pojke)?  
• Vem pedagogen ber om hjälp (flicka eller pojke)?  
• Vem pedagogen väljer att servera först (flicka eller pojke)?  
• Vilka tonlägen både pedagoger och barnen använder sig av i dialogerna? 
•  Vem som tar mest plats och därigenom får mest uppmärksamhet (flicka eller pojke)?  
• Vem som får flest tillsägningar respektive beröm (flicka eller pojke) 

 
 
Resultat och analys- del 1 
I denna första del kommer de observationer som valts ut att presenteras. Inför varje 
observation följer en kort redogörelse för vilken måltid det rör sig om samt hur många flickor, 
pojkar och pedagoger som är närvarande vid det tillfället. Därefter kommer jag att kort 
beskriva händelseförloppet som leder fram till de dialoger och resonemang som valts ut för 
analys. Dessa analyseras sedan utifrån de teoretiska begrepp som Hirdman myntat.   
Genuskontraktet/ dikotomier:  
I de nio kommande observationerna som presenteras nedan ges exempel på hur mannen ses 
som normen och hur det blir tydligt att han ses som den som är aktiv och stark medan kvinnan 
ses som den som är underordnad, omhändertagande och passiv.  
 
Observation 1 utspelar sig under lunchen. Vid bordet sitter 1 pedagog, 3 flickor och 2 pojkar.  
Marco råkar spilla ut mjölk på sin tröja. Han blir orolig och påkallar pedagogens 
uppmärksamhet. 
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Marco (4 år): Jag spillde, jag spillde, fröken! 
Pedagog: Om du sätter stolen närmare bordet går det bättre.  
Marco (4 år): Jag spillde på tröjan, den är blöt. 
Pedagog: Ja, men då kan ju du ta av dig den och lägga den i tvätten hemma sedan. 
Marco (4 år): Mamma säger nej inte alla saker smutsiga. 
 
I denna observation är det den sista meningen som är intressant. Marco är redan införstådd 
med vem som kommer att ta hand om tvätten och den smutsiga tröjan så småningom dvs. 
mamman. Redan här märks det att Marcos föreställningar fungerar som ett slags filter för hur 
han uppfattar sin omvärld: eftersom hans mamma tvättar hemma hos honom betyder det att 
det är en mammas/ alla mammors uppgift att tvätta och att så sker i varje enskilt hem. Enligt 
Hirdman (2003) är det kvinnorna som sedan urminnes tider varit de som tagit hand om hem 
och barn. I denna observation blir det tydligt att de föreställningar om vad som är mannens 
och kvinnas områden i samhället och vad deras skyldigheter består av lever kvar.  
 
 
Observation 2 utspelar sig under en lunch. Vid bordet sitter 1 pedagog, 3 flickor och 3 pojkar. 
Barnen och pedagogen sätter sig ner vid matbordet och pedagogen börjar med att skicka runt 
de olika matskålarna. Den första skålen skickas till en av pojkarna, Einar, som hastigt drar åt 
sig den och säger:   
 
Pojke Einar (5 år): Jag är hungrig som en varg! 
Pedagog: En farlig varg? (med betoning på farlig) 
Emilia (4 år): Jag är hungrig som en prinsessa. 
Pedagog: Åh, prinsessor blir också hungriga. (svarar med mjuk ton) 
Amanda (5 år): Jag med! (skriker) 
Pedagog: Sshh! (ögonkontakt, barsk blick) 
Arne (5 år): Jag är hungrig som en jägare. 
Maria (4 år): Och jag är hungrig som en djurdoktor. 
Joakim (5 år): Jag vill bli en skateboardkille när jag blir stor. 
Pedagog: Åh, en skatebordkille, vad spännande! (ögonkontakt, leende, bekräftande, entusiastisk ton) 
 
I denna sekvens bekräftar pedagogen de förmågor och beteenden som pojkarna respektive 
flickorna redan assimilerat sedan födseln dvs. att pojkar är tuffa, starka, farliga, fartfyllda och 
aktiva medan flickor är lugna, milda, passiva och omhändertagande. En varg springer snabbt 
och kan vara farlig. Jägaren är aktiv och stark och kan hantera ett vapen. En skateboardkille är 
snabb och kan göra avancerade trix med skateboarden vilket gör honom unik och spännande. 
Då pedagogen upprepar ordet skateboardkille är det underförstått att det bara är pojkar som 
ges möjlighet och tillgång till denna aktivitet medan flickorna begränsas till att göra någonting 
annat (eventuellt något lugnare). Emilia är hungrig som en prinsessa. Återigen förstärks de 
invanda föreställningarna om vad som är manligt respektive kvinnligt. En prinsessas 
viktigaste uppgift är att vara vacker och mild. Pedagogen förstärker prinsessans roll som mild 
genom att svara flickan med mjuk och len ton. Maria är hungrig som en djurdoktor. Att vara 
veterinär innebär att man tar hand om och ombesörjer sjuka djur. Att ta hand om, hjälpa till 
och finnas till hands är förmågor som flickor tidigt uppmuntras av sin omgivning att utveckla, 
vilket också uppmuntras och förstärks av pedagogen i det här fallet. 
Amanda är också hungrig som en prinsessa och då hon svarar på Emilias konstaterande 
skriker hon "Jag med!". Pedagogen hyssjar och tittar Amanda i ögonen med barsk blick. Inte 
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bara för att Amanda brutit mot de normer för hur man förväntas bete sig vid ett matbord men 
också för att hon brutit mot den norm för hur hon förväntas bete sig i egenskap av att vara 
flicka, där normen är att flickor ska vara lugna, hålla sig i bakgrunden och inte ta plats eller 
dra åt sig uppmärksamhet genom att skrika rakt ut i luften.    
 
Observation 3 utspelar sig under en lunch. Runt bordet sitter 1 pedagog, 3 flickor och 3 pojkar. 
Nils 4 år behöver hjälp och han har en flicka, Satu 5 år, vid ena sidan om sig och en pojke, 
Joakim 5 år, vid andra. Han ber pedagogen om hjälp med att skära en korvbit men eftersom 
hon redan hjälper ett barn ber hon flickan som sitter bredvid pojken att hjälpa honom att dela 
korven. Flickan svarar på pedagogens inrådan och hjälper genast pojken. 
 
Nils (4 år): Jag kan inte skära fröken. 
Pedagog till flickan bredvid pojken: Snälla Satu, du kan väl hjälpa Nils att skära?! ( ögonkontakt, 
vädjande ton) 
Satu (5 år) tar genast pojkens kniv och gaffel och hjälper honom att dela.  
 
Flickor läser ofta av att deras roll är att visa omsorg och hjälpa till. I den här observationen 
blir det tydligt att Satu ges rollen att vara hjälpfröken och att pedagogen därmed förstärker 
den norm som säger att det i första hand är flickornas plikt att hjälpa till. Pedagogen kunde ha 
valt att be Joakim som satt bredvid att hjälpa till istället men valde omedvetet att be Satu 
istället. Jag tolkar det som att pedagogen generellt ser flickorna som mer ansvarstagande och 
självständiga än pojkarna. Satu visar att hon vill vara pedagogen till lags genom att genast 
utan att protestera eller ifrågasätta hjälper Nils att dela maten. Jag tolkar det som att Satu 
upplever det som att hon fått ett hedersuppdrag av pedagogen. 
 
Observation 4 utspelar sig under en frukost. Vid bordet sitter 1 pedagog 2 flickor och 2 pojkar. 
Det är redan varmt ute trots att det är tidigt. Pedagogen pratar om att de ska gå ut och leka 
efter frukosten och hur viktigt det är att smörja in sig med solskydd och eventuellt ta på sig en 
keps på huvudet. Marco 4 år ser bekymrad ut och säger att han inte har någon keps med sig. 
Amanda 5 år erbjuder honom genast att låna en av hennes kepsar. 
  
Marco (4 år): Jag har ingen keps på mig idag. 
Amanda (5 år): Du kan få låna en av mig. 
 
I både denna och kommande observation blir det tydligt att flickorna träder in i sina roller 
som omhändertagande och servande. Att låna ut sin keps var inget som Amanda ombads att 
göra och det som slog mig var att hon svarade så snabbt på Marcos fråga som om det hade 
varit något självklart. Här blir Hirdmans teori applicerbar med genom sitt genuskontrakt då 
hon menar att flickorna/ kvinnorna och pojkarna/ männen ges olika skyldigheter och 
rättigheter beroende på vilket biologiskt kön de har. Kvinnors uppgift/ skyldighet har i alla 
tider varit att ta hand om barn, hushåll och serva mannen/ finnas till hands.     
 
Observation 5 utspelar sig under ett mellanmål. Kring bordet sitter 1 pedagog, 3 flickor och 2 
pojkar. Barnen sitter utomhus eftersom vädret är fint och Oliver 4,5 år pekar på de färdig 
bredda smörgåsarna och säger uppfordrande vilken smörgås han vill ha. Satu 5 år är redo att 
hjälpa till: 
  
Oliver (4,5 år): Jag vill ha med leverpastej! (uppmanande/ uppfordrande ton) 
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Satu (5 år): Det finns inte. Du kan få en med ost. Ska jag ge dig en med ost? 
 
Flickor får i mycket större utsträckning än pojkar höra hur duktiga och snälla de är när de gör 
något för någon annan. Många gånger är det till och med så att de identifierar sitt eget värde 
med vad de gör för någon annan, dvs. att de inte duger som de är utan bara får ett värde 
genom att de presterar något och/ eller ser bra ut (Svaleryd, 2003). 
I observation 4 och 5 är det tydligt att Amanda och Satu agerar utifrån den positiva 
uppmärksamhet de fått av sin omgivning de gånger de hjälpt till och visat omsorg om andra.    
I observation 5 har Oliver en uppfordrande ton där han tydligt klargör vad han vill ha. Jag 
tolkar detta som att han assimilerat vad det innebär att vara pojke genom att i sin fulla rätt ta 
för sig genom att kräva det han vill ha.   
 
Observation 6 utspelar sig under frukosten. Vid bordet sitter 1 pedagog, 2 flickor och 2 pojkar. 
Pedagogen matar Omar med det sista av yoghurten och flingorna. Alla de andra barnen har 
dukat av och lämnat bordet. Omar som är 3 år gapar stort på pedagogens uppmaning. 
 
Pedagog: Oj, vad duktigt du gapar! Du kommer att bli stor och stark som en björn.  
 
Här tolkar jag det som att pedagogen förstärker de föreställningar kring de könsstereotypa 
idéer om vilka egenskaper som generellt tillmäts en pojke/ man: hur de förväntas bete sig, se 
ut etc. "Du kommer att bli stor och stark" säger hon med entusiastisk ton till Omar. En pojke/ 
man förväntas givetvis att bli både stor och stark när han äter. Omars styrka jämförs här med 
en björns som förutom att vara stark är ett vilt och farligt djur som även springer och jagar.      
 
Observation 7 utspelar sig under frukosten. Vid bordet sitter 1 pedagog, 2 pojkar och 2 flickor. 
De båda pojkarna (3,5 år) för en livlig diskussion (det märks både på tonläget och på deras 
gester) om olika fordon och hur fort dessa kan framföras här på jorden och i rymden. 
 
Olle (3,5 år): Man åker i en månbil på månen.  
Kalle (3,5 år): Ja, som finns i en raket. Det går fort. 
 
I både denna och de två kommande observationerna blir det tydligt att pojkarnas kroppsspråk 
och resonemang visar på hur de assimilerat de förväntningar kring vilka egenskaper som 
tillmäts en pojke och vilka intressen han förväntas ha. Ett fordon kan ofta köra i hög hastighet 
och det blir självklart för pojkarna att de i egenskap av att vara rationella, starka och aktiva är 
dem som både har ett utvecklat intresse för fordon och lämpar sig bäst att bemästra dessa.  
 
Observation 8 utspelar sig under lunchen. Vid bordet sitter 1 pedagog, 3 flickor och 2 pojkar. 
En sopmaskin kör förbi. De båda pojkarna pekar och viftar med armarna. Jag noterar att de är 
glada och entusiastiska. Pedagogen bekräftar det pojkarna sett genom ögonkontakt, leende 
och en ton som låter engagerad. 
 
Nils (4 år): Kolla en sopmaskin! 
Ali (3,5 år): Ja, ja, en sopmaskin!  
Pedagog: Ja, har ni sett! 
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I denna observation märks det tydligt att den vedertagna genusstrukturen förstärks i samspelet 
mellan pedagogen och de båda pojkarna genom de allmänna föreställningar om vad som 
förväntas intressera pojkar. Pedagogen uppmuntrar detta genom att se pojkarna i ögonen och 
samtidigt låta upprymd och engagerad när hon delar pojkarnas upplevelse av vad dem ser. Jag 
noterar även att Nils som såg sopmaskinen först direkt vände sig till bordets andra pojke, Ali, 
för att dela sin entusiasm (vid bordet satt 2 pojkar och 3 flickor plus pedagogen) för att sedan 
söka uppmärksamhet och bekräftelse hos pedagogen. Det är tydligt att pojkarnas agerande 
sätts i fokus och framhålls som något intressant och viktigt av pedagogen genom den 
bekräftelse de båda får vilket innebär att pojkarnas föreställning om att pojkar och fordon hör 
ihop på så sätt bekräftas.   
 
Observation 9 utspelar sig under frukosten. Runt bordet sitter 1 pedagog, 3 flickor och 2 
pojkar. Sebastian 4,5 år talar om vad han ska göra under sin sommarledighet. Han vänder sig 
till pedagogen och till den andra pojken Ali 3,5 år som sitter kring bordet och söker deras 
uppmärksamhet. Han talar med bestämdhet. 
 
Sebastian (5 år): Jag ska campa. Vi ska ta husbilen. Pappa kör husbilen, han är bäst på att köra den. 
 
Likt föregående observationer märker jag att pojken assimilerat de stereotypa föreställningar 
om vad som pojkar och flickor ska intresseras av. Pojkar och män uppmuntras redan i tidig 
ålder, till skillnad från flickor, att bli intresserade av fordon. Därför är det självklart för 
Sebastian att pappan som i egenskap av att vara man inte bara är den person som kommer att 
köra husbilen utan också är den som kommer att köra den bäst.    
 
Könsstigmatisering 
Med könsstigmatisering menas att en individ, i det här fallet pedagogen, har omedvetna 
föreställningar kring hur ett barn ska bete sig och vad det förväntas klara av på egen hand 
beroende på om det är en flicka eller pojke. I de två observationer som följer synliggörs det 
hur pedagogens invanda könsmönster transporteras över till barnen.  
 
Observation 10 utspelar sig under en lunch. Kring bordet sitter 1 pedagog, 3 flickor och 2 
pojkar. Sekvensen inleds med att pedagogen frågar Omar som är 3 år om han kan dela sin 
potatis själv. Lynn som är i ungefär samma ålder ber pedagogen om hjälp gällande samma sak. 
 
Pedagog: Kan du dela din potatis tror du? 
Omar (3 år): Nej! (svarar utan att försöka) 
Pedagog: Då kan jag hjälpa dig. 
Lynn (3 år): Fröken, jag kan inte dela? (flickan försöker men lyckas inte dela potatisen) 
Pedagog: Jo, det kan du allt. Det är bara att sätta gaffeln i och såga med kniven.  
 
I denna observation blir det tydligt att pedagogen har olika förväntningar på flickor och pojkar. 
Här förväntas och uppmuntras Lynn av pedagogen till att vara den självständiga medan Omar 
får den hjälp han behöver utan att ens behöva anstränga sig och som i det här fallet till och 
med blir tillfrågad om han behöver hjälp. Flickor ses som mer självständiga än pojkar och 
uppmuntras också till att vara det. Här noterar jag att pedagogen har högre förväntningar på 
vad Lynn bör klara av på egen hand då hon säger till flickan att "Jo, det kan du allt!". Extra 
tydligt blir det när Lynn försöker dela sin potatis men inte lyckas och får en verbal instruktion 
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om hur man gör av pedagogen och fortfarande förväntas klara av att dela den själv. Medan 
Omar däremot får sin potatis delad av pedagogen innan han ens har fått möjlighet att försöka 
själv. 
 
Observation 11 utspelar sig under ett mellanmål. Vid bordet sitter 1 pedagog, 3 flickor och 2 
pojkar. Eftersom vädret är fint ska barnen serveras mellanmål utomhus den här dagen. Maria 
4 år kommer springande från sandlådan och ber pedagogen hjälpa genom att konstatera att 
hon har sand i skon.  
 
Maria (4 år): Jag har sand i skon. 
Pedagog: Häll ut det då. 
Maria sätter sig ner och försöker själv med att ta av sig skon och lyckas efter en stund. 
 
Även i denna observation noterar jag att pedagogens förväntningar kring självständighet och 
vem som får hjälp är kopplat till det biologiska könet, där flickor förväntas vara mer 
självständiga. Även här kan Hirdmans teori om könsstigmatisering appliceras. När Maria 
säger till pedagogen att hon har sand i skon tolkar jag det som att hon vill ha pedagogens hjälp 
med att antingen ta av sig eller sätta på sig skon efter det att sanden hällts ut. När pedagogen 
säger till Maria att hälla ut sanden utan att hjälpa henne rent praktiskt tolkar jag det återigen 
som att hon förväntas klara av att lösa situationen på egen hand och att hon av pedagogen ses 
som självständig i egenskap av hon är just flicka. Maria ifrågasätter inte pedagogens 
uppmaning genom att göra som hon säger och inte be pedagogen om hjälp en extra gång. Det 
tolkar jag som att Maria vet vad som förväntas av henne eftersom hon av pedagogen tillgivits 
rollen som självständig. 
 
Genussystemet- isärhållande/ hierarki 
Hirdmans teori om genussystemet bygger på att kvinnor och män hålls isär och görs till 
varandras motsatser där de förväntas tycka om, bete sig, klä sig etc. på ett könshomogent sätt. 
I följande observationer synliggörs detta på ett tydligt och signifikativt sätt.  
 
Observation 12 utspelar sig under lunchen. Kring bordet sitter 1 pedagog, 2 flickor och 3 
pojkar. Kevin 5 år frågar Amanda 5 år om hon kan skicka mjölkpaketet till honom. Jag 
noterar att Kevin väljer att fråga Amanda trots att Joakim sitter lika nära. Amanda skickar 
genast mjölkpaketet till Kevin utan att någon vid bordet reflekterar över det.  
 
Kevin (5 år) till Amanda (5 år): Kan du skicka mjölken till mig?   
Kevin (5 år): Vill ni tjejer dricka mjölk? 
Amanda (5 år) och Jessi (4,5 år): Neeeej! 
Kevin (5 år): Vabra! Då får vi killar dricka upp hela mjölken.  
Kevin möter Joakim och Einars blickar som alla tittar på varandra, nickar och ler. 
 
I denna observation framträder en likhetsnorm som innebär att barnen grupperar sig med 
varandra beroende på vilket kön de tillhör. Det blir tydligt att pojkarna särskiljer sig från 
flickorna när en av dem frågar om flickorna som grupp, där den enda gemensamma nämnaren 
är det biologiska könet, vill dricka mjölk. I samma stund som Amanda och Jessi tillsammans 
svarar på Kevins fråga har de också accepterat att de tillhör en könshomogen grupp (som 
flickorna klassificerats in i) istället för att i första hand se sig själva som individer. Kevin 
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svarar att det är bra att flickorna inte vill ha mer mjölk eftersom pojkarna då kan dricka upp 
all mjölk själva. Pojkarna har tidigt fått lära sig att de i egenskap av att tillhöra det manliga 
könet är överordnade och därför också uppmuntras att ta för sig. Både Kevin, Joakim och 
Einar verkar nöjda med att de nu getts möjlighet till att få behålla hela mjölkpaketet för sig 
själva och inte behöver dela med sig till den andra gruppen dvs. det motsatta könet, flickorna.  
 
Observation 13 utspelar sig under ett mellanmål. Kring bordet sitter 1 pedagog, 2 flickor och 
2 pojkar. Barnen äter mellanmål utomhus och pedagogen delar därför ut plastmuggar i olika 
färger. När Oliver 4,5 år får en rosa mugg protesterar han högljutt: 
 
Oliver (4,5 år): Jag vill inte ha rosa! 
Pedagog: Vilken färg vill du ha då? 
Oliver (4,5 år): Blå! 
Pedagogen ger Oliver den färg på muggen han önskar utan att säga något. 
 
Oliver protesterar högljutt då han får en rosa mugg. Han vill ha en annan färg på muggen 
istället och får det också. Att Oliver inte vill ha en rosa mugg tolkar jag som att han ser färgen 
som något som associeras och sammankopplas med flickor och därför i egenskap av att vara 
pojke inte vill identifieras med något som så starkt förknippas med det kvinnliga/ motsatta 
könet. Pedagogen uppmuntrar och förstärker pojkens föreställningar i den handling hon utför 
då hon utan att reflektera eller säga något istället ger Oliver en mugg i en annan färg. Oliver 
har genom att protestera fångat pedagogens hela uppmärksamhet som genast tillmötesgår 
honom och tillgodoser honom med det han vill ha. Genom att agera på detta sätt signalerar 
pedagogen att Oliver har makt. 
    
Resultat och analys- del 2 
Efter att ha presenterat och analyserat de observationer som valts ut för den här studien följer 
nu en sammanfattning av de anteckningar som fördes med utgångspunkt ur vissa frågor som 
på förhand var ämnade att tas extra hänsyn till: 

• Under samtliga måltider (15 st.) utom två dvs. 13 st. märker jag att det är pojkarna 
som tar mest plats och hörs mest, pratar högst samt kräver/ får pedagogens fulla 
uppmärksamhet, inte bara verbalt utan även genom kroppsspråk, leenden och 
ögonkontakt. Vid de övriga två tillfällena noterar jag att pojkarna och flickorna tar upp 
ungefär lika stor plats. Med att ta upp mest plats menar jag både genom att söka 
pedagogers och andra barns uppmärksamhet och tidsmässigt genom att hålla långa 
mono- och dialoger. 

• Överlag fick pojkarna mer beröm, mer hjälp, fler tillsägningar (sammanlagt 26 för 
pojkar och 13 för flickor) av pedagogerna. 

• Vid 3 olika tillfällen avbryter pojkarna pedagogen mitt i ett samtal med någon annan 
och där pedagogen väljer att svara på frågan/ uppmaningen utan att reflektera över det. 
Flickorna avbryter inte pedagogen en enda gång. 

• Vid samtliga måltider (15 st.) utom en, dvs. 14 st. väljer pedagogen att servera en 
pojke först vid matbordet. 

• 3 gånger av de 15 måltidssituationerna ombeds flickorna av pedagogen att hjälpa en 
pojke. Omvänt sker det inte en enda gång. 
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• 197 gånger fick pojkarna slutna frågor av pedagogen och av de andra barnen. 
Flickorna fick 82 st. Med slutna frågor menar jag frågor som man bara kan svara ja 
eller nej på.  

• 63 gånger fick flickorna öppna frågor av pedagogen och de andra barnen. Pojkarna 
fick 17 st. Med öppna frågor menar jag frågor som går att utveckla och ge ett 
beskrivande svar på.  

                                                                                                                                 
Analys av ovanstående resultat: 
Att pojkar tar mer plats kan kopplas till Hirdmans teorier om genuskontraktet (Hirdman, 
2003). Där genuskontraktet upprätthålls i och med att de "svaga, omsorgsfulla och passiva" 
flickorna står tillbaka för de "aktiva, starka, beroende" pojkarna som i egenskap av att vara 
normen, de överordnade tillåts att ta plats, tala högt och söka uppmärksamhet hos andra, oftast 
pedagogen eller en annan pojke. Flickorna tar inte strid om utrymmet genom att överrösta 
pojkarna eftersom att de i egenskap av att vara flickor omedvetet tar på sig rollen som passiva. 
Genom att få en tillsägning tolkar jag det som att det också är en form av uppmärksamhet och 
räknas som sådan även om den ses som negativ. I det här fallet fick pojkarna flest 
tillsägningar av pedagogen vilket jag ser som att det positiva i att få uppmärksamhet och 
därmed huvudrollen övervägdes av det negativa i form av tillsägningar. 
Hirdmans teori om könsstigmatisering och könsblindhet kan man säga upprätthålls då 
flickorna i egenskap att vara omsorgsfulla ombeds hjälpa någon annan. Även i resultatet 
öppna/slutna frågor från pedagogen till flickor respektive pojkar upprätthålls Hirdmans teori 
om könsstigmatisering då flickorna ses som mer mogna, även språkligt mogna och därmed får 
fler språkligt avancerade utmaningar. Medan pojkar måste tränas i språket och därför får fler 
frågor av pedagogen, som ofta ger en målande beskrivning av det som hon vill att pojken ska 
svara på, blir pojkens del i sammanhanget endast att svara ja eller nej.  
 
 
Diskussion 
 
Syftet med den här studien har varit att undersöka vilka olika könsmönster som framträder 
och upprätthålls och som kommer till uttryck i förskolans vardag. På grund av studiens ringa 
omfattning går det dock inte att dra några generella slutsatser. I genomförandet av en 
etnografisk studie befinner sig forskaren under en längre tid på den plats där observationerna 
genomförs. Eftersom mina observationstillfällen var relativt få (15 st.) har det givetvis fått 
konsekvenser för studiens resultat men genom att dra paralleller med tidigare forskning inom 
området har jag dock kunnat skönja vissa mönster i denna studie. I det här avsnittet kommer 
jag att knyta samman min frågeställning med mitt resultat och min analys och utifrån 
kopplingar till den litteratur jag läst och genom egna reflektioner ge en inblick i vilka resultat 
undersökningen gett. Jag har valt att studera hur könsstereotypa föreställningar och 
förväntningar påverkar hur vi beter oss mot och bemöter varandra och vill visa på vilka 
konsekvenser dessa förväntningar får hos individen. De frågeställningar jag valde att fokusera 
på var följande: Vilka traditionella könsroller återskapas i samspelet mellan barn/ barn och 
barn/ pedagog under måltiderna i förskolan? På vilket sätt synliggörs det?   

Min slutsats av denna studie är att både barn och vuxna även, iklädda i den pedagogiska 
yrkesrollen, bemöter varandra olika beroende på vilket biologiskt kön vi tillhör. Min 
undersökning har genomförts i förskolan under måltiderna där det primära varit att få ett 
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grepp om och samtidigt även synliggöra de normer, föreställningar och värderingar som inte 
går att ta på men som existerar och som de flesta av oss tar för givet. Av denna studie kan 
man dra slutsatsen att det egna sättet att tänka och förhålla sig till kön är djupt rotad och svår 
att få syn på och förändra. Eidevald (2009) förklarar att då vi bemöter flickor/kvinnor 
respektive pojkar/ män sker det omedvetet och uppfattas som normalt även om det i grund och 
botten är ojämnställt. Första steget blir därför att bli medveten om sin egen omedvetenhet. 
Barn uppfattar och registrerar och tolkar ständigt sin omvärld. Att uppfatta, erfara, tolka, dra 
slutsatser och pröva själv är ett barns naturliga sätt att förstå och tillägna sig sin omvärld (Sida 
2006). Men i denna process sker även en anpassning hos barnet till de förväntningar som 
finns i omgivningen. Rithander (1998) menar att genom att barnen har modeller som 
exempelvis familjemedlemmar, förskolepersonal och media omkring sig lär de sig hur flickor 
respektive pojkar ska bete sig och vilka egenskaper de har. Jag har valt att tolka mitt material 
med utgångspunkt ur Hirdmans (2003) genussystem. Hennes tes är uppbyggt på två principer 
dvs. isärhållande och hierarki som bestämmer relationen mellan könen och som finns på alla 
nivåer, överallt (Olofsson 2007). Jag har även diskuterat begrepp som Hirdmans könsblindhet. 
Att man inte bara genom det man säger bekräftar och befäster de könsstereotypa uppfattningar 
som finns utan att de också uppmuntras genom leenden, blickar, ansiktsuttryck och röstläge. 
Många pedagoger är av inställningen att de redan förhåller sig jämlikt och att pojkar och 
flickor möter samma villkor i förskolan (Svaleryd 2003). Oftast brukar detta vara ett tecken på 
dålig insikt och att man inte förstått problematiken (Olofsson 2007). Nedan följer några 
exempel på vad jag såg under mina observationer som överensstämmer med tidigare 
forskning. 

I mitt resultat kom jag fram till att pojkar i huvudsak möttes av slutna frågor från pedagogens 
håll dvs. frågor där man endast kan svara ja eller nej, medan flickor fick frågor där de gavs 
möjlighet till att uttrycka sig på ett mer mångfacetterat sätt. Eidevald (2009) beskriver en 
matsituation där pojken tillfrågades om han vill ha puffar medan flickan fick frågan vad hon 
vill ha till frukost. Vidare kom Eidevald fram till att pedagogerna använde sig av kortare 
meningar, färre bisatser och enklare former i frågeställningarna när de talade till pojkarna 
medan flickorna oftare gavs möjlighet till att uttrycka sig på en mer abstrakt nivå. 
Konsekvensen blev att flickor ansågs vara mer mogna eftersom de tränats i att använda sig av 
ett mer nyanserat språk än pojkar (a.a). I likhet med Eidevalds studie gjorde jag samma 
upptäckt. Att pojkar och flickor tränas på olika sätt i språklig kommunikation gör att de så 
småningom sannolikt utvecklar olika förståelser för själva språket och dess funktion. 
Pedagogerna i denna studie ställde mer än dubbelt så många slutna frågor till pojkarna än de 
gjorde till flickorna som istället fick frågor där de förväntades reflektera och använda flera ord 
i sina svar. I förlängningen kommer föreställningen som råder dvs. att flickor är mer språkligt 
utvecklade och har lättare för att sätta ord på sina känslor eftersom de tränats i det, utgöra ett 
hinder för pojkarna. Denna föreställning kommer så småningom att cementeras och påverka 
både flickor och pojkar i ett senare skede i livet. Att jag nått samma resultat i min studie som 
Eidevald kan bero på att pedagoger generellt anser att de möter pojkar och flickor lika och att 
de ges samma förutsättningar. Detta ser jag som en tydlig form av könsstigmatisering. Det är 
ett faktum att flickorna presterar bättre än pojkarna i skolorna idag framförallt när det gäller 
läsförståelse. Pojkarnas resultat kan endast förbättras genom ett normkritiskt arbete. Både 
förskolan och skolan ska värna om likvärdighet och jämställdhet för både pojkar och flickor 
för att detta ska ske måste kön ses som en variabel.  
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Enligt Hirdmans (2003) genuskontrakt ses flickor som "svaga, omsorgsfulla och passiva" som 
står tillbaka för de "aktiva, starka, beroende" pojkarna som i egenskap av att vara normen, de 
överordnade tillåts att ta plats, tala högt och söka uppmärksamhet hos andra, oftast pedagogen 
eller barn av samma kön. I mina observationer kom jag fram till att pojkarna i nästan samtliga 
måltider (utom två) var de som var tongivande, trots att de i egenskap av sin könstillhörighet 
ibland var underrepresenterade kring matbordet. Pojkarna pratade mest, de pratade högst och 
bestämde även genom sina mono- och dialoger vad samtalen skulle handla om. Kanske är det 
därför pojkarna fått så stort utrymme även i denna studie?! Rithander (1991) skriver om 
liknande erfarenheter och utvecklar det vidare genom att hävda att pojkarna tar plats för att 
flickorna sedan födseln lärt sig att stå tillbaka, inte ta strid eller insistera på att få 
uppmärksamhet. Man skulle kunna säga att pojkarna är vinnarna i måltidssituationerna. Detta 
stöds även av Olofsson (2007) som kommit fram till att pojkar får fler frågor, mer 
ögonkontakt, större respons, fler leenden osv. Men också att pojkar får fler tillsägningar men 
att det ändå kan räknas in eftersom även det är en form av uppmärksamhet. Via mina bandade 
observationer upptäckte jag att pojkarna fick större respons som när de till exempel gjort en 
upptäckt (" Titta, en sopbil!") eller när en pojke ätit upp sin mat (" Vad glad jag blir. Du 
kommer att bli stor och stark som en björn!"). Månsson (2000) menar i sin avhandling att i 
och med att pojkarna får en framflyttad position och ett stort utrymme kommer de att uppfatta 
sig själva (och sitt kön) som högre värderat. Att män både är och sannolikt kommer att 
fortsätta vara det dominerade könet på högt uppsatta poster, inom politiken och i 
bolagsstyrelser är därmed knappast någon ögonbrynshöjare. Olofsson (2007) menar att 
pedagoger har genom den uppmärksamhet pojkarna får en tendens till att sätta pojkarna i 
första rummet. Där pojkarna i kontakten med pedagoger är krävande, uppfordrande och 
protesterar mer än flickor (Odelfors 1998). I resultatdelen kommer jag fram till att pojkarna 
vid tre olika tillfällen avbryter pedagogen i ett samtal med ett annat barn, där pedagogen 
stannar upp i sitt samtal för att rikta sin uppmärksamhet till pojken och tillgodose hans behov. 
Pedagogen resonerar säkert att genom att ge pojken omedelbar behovstillfredsställelse så 
håller han sig lugn. Eidevald (2009) menar istället att det som händer är att situationen blir en 
del av hur pojken kommer att uppfatta sitt "könsmässiga identitetsskapande". Genom att 
pojken avbryter pedagogen och hon tillgodoser honom med det han vill ha kommer han att 
läsa det som att det, i egenskap av att vara pojke, är helt i sin ordning att avbryta ett samtal för 
att få sitt behov tillfredsställt.  
 
En av mina observationer handlar om att en pojke frågar "tjejerna" om de vill ha mer mjölk. 
När de ropar nej i kör svarar pojken att det är bra för då får pojkarna har mjölken för sig själva. 
Här har en likhetsnorm uppstått där pojken i egenskap av sitt biologiska kön tar avstånd från 
det andra könet. Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv ses det som en 
könssegregationsprocess som triggas igång av behovet av att hitta sin identitet genom att 
umgås och identifiera sig med likar (Olofsson, 1998). Som regel kan tilläggas att det är 
vanligare för pojkar att ta större avstånd från flickor än vice versa eftersom omvärlden regerar 
mer negativt inför flickaktiga pojkar än tvärtom.  
 
I en av observationerna skriker plötsligt en flicka högt "Jag med!" vid matbordet. Flickan får 
genast en blick från pedagogen som bestämt hyssjar åt henne. Jag noterar att flera av pojkarna 
redan har en hög volym och emellanåt låter lika högt som flickan gjorde. Ett beteende som är 
"typiskt" manligt är många gånger ett beteende som inte uppmuntras hos flickor/ kvinnor. 
Redan från att en flicka föds fostras hon till att inte uppträda aggressivt eller livligt. En flicka 
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som bryter mot detta mönster blir genast bestraffad via blickar och tillsägningar. Genom att 
belöna, bestraffa, eller ignorera olika beteenden utvecklas så småningom ett könsspecifikt 
beteende (Rithander,1998). Ett exempel på det är då flickorna agerar som eller görs till 
hjälpfröknar. Då jag genomförde observationerna upptäckte jag att detta förekom vid flera 
tillfällen och har förstått att det är ett återkommande mönster. Vad menas då med hjälpfröken? 
Att flickan antingen assisterar pedagogen i dennes uppgifter eller att flickan på eget initiativ 
hjälper något barn. Att hjälpa till på pedagogens inrådan ses som något som förväntas av 
flickan eftersom hon i egenskap av sitt kön anses vara både mogen, duktig och 
omhändertagande. De könsstereotypa föreställningarna befästs då hon agerar utifrån 
pedagogens förväntningar och hon får beröm för sin insats. Hon är nöjd eftersom hon känner 
att hon gjort något bra och därför att det finns en status i att hjälpa pedagogen. Pedagogen är 
också nöjd eftersom flickan har agerat utifrån det rätta sättet att vara flicka på dvs. genom att 
vara hjälpsam. På samma sätt noterar jag att en flicka visar att hon är hjälpsam när hon i 
pedagogens ställe assisterar en pojke genom att reda ut vilken sorts smörgås han vill ha och ge 
honom en.  
Den sista observationen jag kommer att behandla är den när en pojke spiller mat på sin tröja 
och samtalet avslutas med repliken: "Mamma säger nej inte alla saker smutsiga!". Olofsson 
(1998) skriver om en episod där ett barn hade tappat en knapp och hon som pedagog svarade 
att den kunde minsann pappa sy i. Men istället för att bryta ett könsstereotypt mönster blev 
effekten att barnet kom att se henne som dum eftersom till och med minsta barn vet att den 
som syr i familjen är mamman. För så ser barnens verklighet ut, det är så deras modeller (de 
vuxna i deras omgivning) agerar utifrån de skyldigheter och rättigheter de besitter beroende 
på om vilket kön de tillhör och beroende på de normer som råder i samhället. Hirdman (2003) 
menar att kvinnor och män på så sätt tvingas att leva under ett strukturellt tvång. Ingen tror 
väl egentligen att en man inte kan hantera en tvättmaskin eller att kvinnor generellt skulle ha 
en viss förkärlek för att ständigt tvätta kläder. Ändå är det en självklarhet för denna pojke att 
det är mammor som tvättar kläder. Han har ju varken sett eller upplevt något annat.  
Vad är det då flickor och pojkar lär sig i förlängningen och vilka effekter kommer det att få 
när stereotypa könsmönster förstärks istället för att utmanas? 
I den här studien är det tydligt att det är pojkarna som hörs, tar plats och innehar huvudrollen 
och därigenom får all uppmärksamhet. Flickor får därmed nöja sig med en biroll som aldrig är 
så intressant, viktig och rolig som pojkarnas huvudroll vilket medför att de inte känner att de 
är värda den uppmärksamhet pojkarna får, om någon alls. Det är därför viktigt att tänka på att 
det pedagogerna och barnen skapar i möten med varandra kommer att ha en stor betydelse för 
barnets självuppfattning oavsett om barnet är en flicka eller en pojke. Att ifrågasätta invanda 
tankesätt och medvetandegöra vilka attityder, normer och värderingar som synliggörs i mötet 
med barnen är en bra början i ett genuspedagogiskt arbete. 
 
Metodkritik 
Det som jag i efterhand reflekterat över är om mitt metodval påverkat resultatet i min studie. 
Eftersom studien uteslutande genomfördes av mig är de observationer som valdes ut och 
reflektionerna i analysen samt de tolkningar som gjordes endast mina egna. Hade en annan 
person varit med om att forma studien hade resultatet och analysen säkerligen sett annorlunda 
ut. Under samtliga observationstillfällen använde jag mig av både inspelningar och 
anteckningar. Trots detta känner jag mig inte helt säker på om jag ändå inte kan ha missat 
något viktigt. Hade jag valt att filma mina observationer hade ansiktsuttryck och kroppsspråk 
blivit tydligare och lättare att urskilja än det jag såg och hann med att anteckna under 
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observationstillfällena. Även om jag är helt övertygad om att en videoinspelning skulle få alla 
inblandade att känna sig mindre bekväma och därmed inte kunna vara sig själva på samma 
sätt.  Något jag också funderat över är om jag vid något tillfälle varit hemmablind där mina 
egna förgivettagna föreställningar gjort att jag missat något viktigt eller tittat på fel saker 
eftersom jag redan är verksam inom förskoleverksamheten och i stort vet hur den ser ut och 
fungerar. Att valet föll på att studera ett sammanhang ur ett genusperspektiv föll sig naturligt 
eftersom jag är genuint intresserad av genus och vilken påverkan det har på individen. Frågan 
är dock om mina analyser möjligen kan ha färgats pga. av det faktum att jag själv är kvinna 
med en kvinnas erfarenheter?! 
 
Fortsatt forskning 
En idé till fortsatt forskning hade varit att vid något tillfälle sätta sig in i hur pedagogerna i 
förskolan arbetar aktivt med genuspedagogik och hur de säger sig arbeta rent praktiskt med att 
distansera sig från ett könsstereotypt förhållningssätt.   
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Bilaga 1- Brev till vårdnadshavare 

Trollhättan den 4/3 

                         Till föräldrar/ vårdnadshavare med barn på förskolan X 

 

Hej! 

Mitt namn är Mikaela Grossi och jag gör min komplettering på förskollärarprogrammet vid 
Högskolan Väst i Trollhättan. Jag har fått tillstånd av förskolechef XXXX XXXXX och av 
personalen här på förskola X att samla in data till mitt examensarbete. Syftet är att undersöka 
vilka traditionella könsroller återskapas i samspelet mellan barn/ barn och barn/ pedagog 
under måltiderna i förskolan. Som metod har jag valt observationer och som verktyg har jag 
valt att använda mig av anteckningar och ljudinspelningar. För att kunna genomföra min 
undersökning behöver jag er tillåtelse till att ert barn får delta i observationerna och spelas in. 
Givetvis kommer även ert barn att tillfrågas om hon/ han vill delta eller inte. 

I mitt examensarbete kommer alla namn på barn, personal och förskola vara fingerade för att 
kunna garantera total anonymitet. De data jag samlar in kommer endast att användas i denna 
studies syfte och enbart läsas av mig och min handledare. Det material som samlats in 
kommer att förstöras efter det att examensarbetet är slutfört.  

Ert samtycke är inte bindande och ni kan välja att dra er ur i vilket skede som helst utan att det 
får några följder. 

Om ert barn får medverka behöver jag svar behöver jag senast den 12/3. 

Har du/ ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig på mobilnr 0768-
xxxxxx eller via email: xxxxxxxxxxxxx@yahoo.com 

Mvh 

Mikaela Grossi 

 

• Ja, mitt barn får delta i studien         

• Nej, mitt barn får ej delta i studien  

 

 

-------------------------------------- 

Barnets namn  

 

 

--------------------------------------                               -------------------------------------- 

Vårdnadshavare                                                        Vårdnadshavare 
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