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Sammanfattning 

Syftet med vår undersökning var att titta på hur pedagoger förhåller sig till barn i 

matsituationer. Eftersom vi är intresserade av genus så valde vi specifikt att inrikta oss på hur 

pedagogen förhåller sig till pojkar och flickor vid matsituationen.  

Undersökningen har genomförts med hjälp av två videoobservationer av måltiden. När dessa 

var gjorda och vi skulle analysera filmerna tog vi hjälp av olika metoder för att komma fram 

till ett resultat. Vi började med att göra ett kontaktschema för att se hur pedagogen riktade sin 

uppmärksamhet. Därefter skrev vi ned de situationer vi ansåg hade med genus att göra, för att 

sedan använda situationerna för att göra en kvalitativ tabell som innehöll vad pedagogen sa, 

gjorde och barnens reaktion på detta. För att kunna sammanställa de två 

observationstillfällena så gjorde vi en mind-map (bilaga 3) där vi sammanfogade de 

situationer som hörde ihop.  

Resultatet visar att det som står i litteratur inte alltid överensstämmer med verkligheten. Det 

som framgår i litteraturen är att pojkar är mer dominanta och får mer tillsägelser än flickorna 

som är mer tillbakadragna och tysta, vilket vi inte tycker stämmer. I våra observationer är det 

pojken som leder de flesta av samtalen men skillnaden från litteraturen är att han inte får 

några tillsägelser utan dessa tilldelas flickorna. Något som vi inte trodde skulle ha någon 

betydelse var hur pedagogen såg till flickorna, men även här såg vi en stor skillnad. Vid olika 

tillfällen så gör pedagogen skillnad på flickorna och ger olika förklaringar med olika tonlägen. 

Den uppfattning vi har fått av litteraturen är att författarna har varit kritiska i texten. Vad det 

verkar så belyser litteraturen oftast det negativa i situationen istället för det positiva. Detta 

medför att resultatet och analysen av vår undersökning kan uppfattas som negativ medan vi i 

själva verket endast har belyst det vi sett med hjälp av litteraturen. Vi kan inte säga att 

pedagogen gör rätt eller fel men med hjälp av litteraturen kan vi säga att det pedagogen gör är 

mer eller mindre bra.  
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1. Inledning 

Dagens samhälle strävar efter att bli jämställt, att det ska vara lika för alla. För att få det att bli 

så jämställt som möjligt måste arbetet börja någonstans och det börjar tidigt, nämligen i 

förskolan. I skolverkets allmänna råd Kvalitet i förskolan (2005) står det skrivet så här om 

genusarbetet i förskolan: 

 

Betydelsen av kön skapas i relation till omgivningen och förändras beroende på 

sammanhang och vad människan själv gör till manligt och kvinnligt. Barns 

upplevelser av vad det innebär att vara pojke eller flicka formas i samspelet med de 

vuxna och med varandra. Genom att tillgodose varje barns intresse och behov 

förutsättningslöst oberoende av kön lägger förskolan en grund för jämställdheten ur 

ett samhällsperspektiv. (Allmänna råd, Kvalitet i förskolan, s. 30) 

 

Valet av område till vårt examensarbete var självklart, vi är båda intresserade av genus. Men 

problemet var att begränsa arbetet och hitta ett specifikt genusområde. Vi kom fram till att vi 

ville studera matsituationen. Det är ett av de få tillfällen då alla barn och vuxna är samlade 

tillsammans och vi tror att det kan finnas ett genusarbete i matsituationen.  

 

Maten är inom många kulturer det familjer samlas kring för att umgås och ha det trevligt, lika 

borde det vara på förskolan. Det är därför viktigt att pedagogerna gör sitt yttersta för att få 

barnen att tycka om att sätta sig vid bordet för att äta, dessutom bör pedagogerna betrakta 

matsituationen som något lärande. Andersson (1991) menar att bordsskick, turtagning och att 

respektera varandra är några av de lärande moment som infinner sig när de är samlade kring 

matbordet på förskolan. Centrum för tillämpad näringslära (2004) redogör att det är viktigt för 

pedagogen att respektera barnet om denne inte vill äta eller prova nya maträtter, man ska 

aldrig tvinga barn för då kan konsekvenserna bli oerhört stora och matsituationen kan gå från 

att vara något trevligt till en mycket stressande situation. 

 

Vi vill i vårt examensarbete studera pedagogers förhållningssätt mot barn vid matsituationen i 

förskolan och eftersom detta examensarbete är inriktat på genus så är det pedagogens 

förhållningssätt mot pojkar och flickor som står i fokus.  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på om pedagoger förhåller sig mot flickor gentemot pojkar i 

förskolan vid matsituationer.  

 

1.2 Frågeställning 

Vår primära frågeställning är:  

Skiljer sig pedagogers förhållningssätt gentemot barnen i matsituationen beroende på om de 

är pojkar eller flickor?  

    

Våra sekundära frågeställningar är: 

Hur ser pedagoger till pojkar och flickor, finns det någon särbehandling?  

Hur talar pedagogen med barnen?  

Vad finns det för lärande i matsituationen? 

 

1.3 Disposition 

Vi har valt att dela upp arbetet i fem kapitel. I det första kapitlet presenterar vi vår inledning, 

vårt syfte och vår primära frågeställning och de sekundära frågeställningarna. I det andra 

kapitlet går vi igenom litteraturen som är relevant för vår studie, denna är uppdelad i olika 

underrubriker. I det tredje kapitlet presenterar vi de etiska aspekterna, vårt metodval, 

genomförande, urval, videoobservationer och etik samt bearbetning av data. I fjärde kapitlet 

lägger vi fram vårt resultat och vår analys av studien, vi redogör även för vilka informanterna 

är, vårt tillvägagångssätt samt sammanfattande kommentarer. I det femte och sista kapitlet har 

vi kritiskt diskuterat studien och genomförandet. Vi har även med en metoddiskussion, 

slutsatser, reflektioner och förslag till vidare undersökning i det sista kapitlet. 
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2. Bakgrund 

Nedan följer ett antal underrubriker där vi presenterar litteraturen. I följande avsnitt kommer 

vi att diskutera matsituationen på förskolan utifrån den litteratur vi valt. Vi har även ett avsnitt 

där vi redogör om genus. Sedan följer ett avsnitt där vi presenterar ett stycke om pedagoger 

och pedagogik.  

 

2.1 Matsituation 

Måltiden är den vanligaste pedagogiska aktiviteten inom förskoleverksamheten. Måltiden kan 

vara ett gyllene tillfälle att skapa möjligheter till inlärning. Barnen får en chans att sitta stilla 

och ta en paus från leken samtidigt som de kan lära känna varandra och få träning i 

hänsynstagande, uppmärksamhet samt att få träna sina sinnen (Centrum för tillämpad 

näringslära, 2004). Maten är förknippad med gemenskap, den ger en fast punkt i livets 

vardagliga rytm. För barn är matsituationen en viktig del av förskoleverksamheten, om de får 

en positiv upplevelse av matsituationen är det goda chanser att de senare i livet fortsätter göra 

bra matval. Det är viktigt att barnen har möjlighet att kunna etablera nya matvanor och detta 

sker genom att barnen får, utan stress och påtryckningar från vuxna, chans att smaka och 

prova maten. Många barn har en naturlig rädsla för nya och främmande saker, detta kallas 

neofobi och det är viktigt att vuxna och personal inom förskolan har kännedom om detta 

(a.a.). Det kan behövas upp till 15 provsmakningar av nya maträtter och livsmedel för barn 

innan de accepterar dem. Det är viktigt att pedagogen har tålamod med de barn som behöver 

många provsmakningar på sig innan de lär sig äta ny mat. Barn är olika, en del barn kan äta 

någonting nytt på en gång medan det tar längre tid för vissa. Barnen bör få bestämma själva 

om de ska äta och hur mycket de ska äta. Pedagogerna måste våga lita på barnens eget 

omdöme (Andersson, 2007). Det är därför viktigt att vuxna, i synnerhet personalen, funderar 

över hur måltiden på förskolan ser ut. Eftersom det är en pedagogisk aktivitet är det bra att ha 

ett mål för att kunna göra maten så trygg, trevlig och lärande som möjligt (Centrum för 

tillämpad näringslära, 2004).  

 

Måltiderna uppfattas ibland inte som ett pedagogiskt arbete på förskolan. För utomstående är 

måltiden till för att äta medan förskolan arbetar pedagogiskt genom att träna till exempel 

bordsskick och turtagning. Eftersom maten är ett känsligt ämne så kan matsituationen bli 

laddad med negativ energi och detta är något som barnen vet om och därför tar de tillfälle i 

akt att utmana personalen (Andersson, 1991). För att denna laddning inte ska framträda bland 
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barnen är det viktigt att det finns gränser för vad som är tillåtet och inte. Den oro som barnen 

kan känna om gränser inte finns kan göra att tryggheten vid måltiden blir rubbad, det blir 

stökigt och barnen kan få onödiga tillrättavisningar. Eftersom måltiden är den mest lugna och 

stilla verksamheten på förskolan är det viktigt att det lugna klimatet bibehålls. En situation 

som kan rubba klimatet är ett krav på måsten. Att ha en regel att alla barn måste smaka och att 

alla barn måste äta upp kan leda till att måltiderna blir till en negativt laddad situation för 

vissa barn (Andersson, 1991).  

 

En harmonisk måltid är en blandning av god mat, engagemang från vuxna och 

sinnesupplevelser. Måltiden ska vara en smakupplevelse för barnen så det är viktigt att de 

vuxna inte talar negativt om maten som serveras. Detta kan leda till att barnen förlorar aptiten, 

lusten och det trevliga med att vara tillsammans. Måltiden får inte bli en maktkamp mellan 

pedagog och barn, det är därför viktigt att undvika att tillrättavisa barnen om det absolut inte 

är nödvändigt (Juul, 2000). Barnen ska få möjlighet till kontroll över sin egen tallrik. 

Pedagogen ska inte tänka så mycket på hur barnen gör, barnen måste själva få en överblick 

över hur mycket de öser upp på tallriken (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). Det kan 

ta ett tag för barnen att lära sig vad som är en bra portion för dem så pedagogerna bör ha 

tålamod och inte påpeka att de tar för mycket eller för lite mat. Efter ett tag kommer barnen 

att lära sig vad som är lagom (Svenska kommunförbundet, 1996). 

 

Pedagogen får inte lägga så mycket fokus på att barnen ibland inte äter tillräckligt, barn har en 

förmåga att själva styra över sitt energiintag och känna när de behöver mat. Pedagogerna bör 

lita på att barnen vet bäst (Svenska kommunförbundet, 1996). Barn har olika energiintag och 

det kan reglera detta över en längre tid. Därför kan det vara så att barnen äter olika mycket 

olika dagar. Det är inget fel att göra så, men det kan verka konstigt om ett barn med god aptit 

plötsligt minskar sina portioner radikalt. Många barn och vuxna är ”periodare” i relation till 

mat och det kan gå långa perioder då de enbart äter vissa livsmedel men det är inget fel med 

det och det är ingenting vi kan göra något åt (a.a.).  

 

Om det skulle vara så att barnet under en längre period inte äter på varken förskolan eller 

hemma så är det bra att hålla koll på barnets matvanor, men undvik att tala om det för då kan 

det uppstå onödiga problem. Prioritera att det är trevligt vid bordet istället för att ha fokus på 

att barnen äter. Ju trevligare måltid desto större är sannolikheten att barnen äter (Andersson, 

2007). Måltiderna är ett tillfälle för lärande så det är viktigt att undvika tjat och negativt 
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laddade konversationer med barnen. Pedagogen bör inte påpeka för barnen om de tar för lite 

eller för mycket mat, om barnen inte får prova kommer de aldrig att lära sig vad som är ”för 

mycket” eller ”för lite”. Eftersom måltiden är en stilla aktivitet och många barn finns i den 

samtidigt gör det att barnen kan se hur andra gör. Barnen kan ta efter och smaka när de ser att 

barnet bredvid äter maten. Barn lär sig också av pedagogen men inte vad de säger om maten 

utan hur denne gör (Andersson, 2007). 

 

Det är inte bara det individuella lärande som står i fokus vid måltiden. Pedagogerna kan 

placera barnen vid bordet så att de kan hjälpa varandra. Att sätta ett äldre barn bredvid ett 

yngre gör att det äldre barnet kan hjälpa det yngre med maten och att det äldre barnet blir en 

förebild, någon att se upp till (Berge, 2001). Barn tar ofta efter andra barn på förskolan och 

det gäller även i matsituationen. Det pedagogen kan tänka på är hur denna placerar barnen vid 

matbordet. Att sätta ett barn som vågar prova nya maträtter med ett barn som är orolig för att 

smaka kan hjälpa barnet att övervinna sin rädsla för nya maträtter (Svenska 

kommunförbundet, 1996).  Till en början kan de minsta barnen äta med händerna, det är då 

viktigt att pedagogen inte tillrättavisar barnen att de måste äta med besticken. Den positiva 

känslan som måltiden ska förmedla kommer då att gå förlorad. Det är inte bara barnen som 

har betydelse vid matbordet, även pedagogen kan påverka barnen positivt. Barn lär sig inte 

vad pedagogen säger, utan de tittar på hur denne gör och tar efter (Niss & Söderström, 2006).  

 

Inom de flesta förskolor får pedagoger äta så kallad pedagogisk lunch vid måltiderna. Det 

innebär att en av pedagogerna, på arbetstid får äta tillsammans med barnen. Maten de äter är 

densamma som barnen äter (Svenska kommunförbundet, 1996) Om pedagogerna äter 

pedagogiskt med barnen ger det tillfälle för barnen att se hur pedagogen gör och får se att 

pedagogen vågar smaka och äta av allt som står på bordet. Dessutom kan pedagogen samtala 

med barnen om vad de äter och barnen kan lära sig vad som är varmt, kallt, sött och surt (Niss 

& Söderström, 2006). Eftersom att det oftast bara är en pedagog per dag som får äta 

pedagogisk lunch så kan det uppstå problem när de resterande pedagogerna måste äta sin egen 

mat med barnen. Det största problemet som kan uppstå är att barnen vill ha samma mat som 

pedagogen och vill därför inte äta det som serveras på förskolan. Det kan därför vara bättre 

om pedagogerna äter sin egen mat på rasten och när de sitter med barnen vid bordet enbart 

dricker och förklara för barnen varför de inte äter (Svenska kommunförbundet, 1996). 
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2.2 Genus 

Genus och jämställdhet är en kunskapsfråga och det är de olika kunskaperna och 

erfarenheterna som ger oss en chans att se de olika könsmönstren vi möter och upprätthåller i 

vår vardag. Inom könsforskningen är genus den samlade benämningen för vad som består av 

två motsatta kategorier, kvinna/kvinnligt och man/manligt. Genus omfattas av vårt kulturella, 

sociala och biologiska kön. De traditionella tankarna om vad som är ”kvinnligt” och 

”manligt” påverkar oss vilket medför att samhället skiljer på människor beroende på deras 

kön. På förskolan är pedagogen en förebild och en spegel av det samhälle vi lever i och det är 

på förskolan som barnen skapar sin första könsidentitet, det vill säga att de utforskar sitt eget 

kön och försöker hitta sig själv (Svaleryd, 2002). 

 

Flickor får höra att de är snälla, söta och en ”hjälpreda” på förskolan eller hemma. Medan 

pojkarna är aktiva, uppmärksamhetskrävande och dominerande. Pojkarnas sätt att agera gör 

att de får mycket uppmärksamhet från pedagogen men ofta i negativ bemärkelse i form av 

förbud, tillsägelser och irritation (Svaleryd, 2002). Flickorna uppfattas som mer stillsamma 

och tysta och beskrivs som ansvarsfulla, duktiga och flitiga vilket gör att de automatiskt blir 

mer självständiga (Kåreland, 2005). Något som tydligast skiljer flickor och pojkar åt är de 

förväntningar som pedagogerna har på respektive kön (SOU 2004:115). Flickor är duktigare 

på att klara sig själv, de är mer självständiga än pojkarna. Pojkar behöver mer hjälp och 

övervakning än flickor för att det som de gör inte ska gå överstyr (Bjerrum Nielsen & 

Rudberg, 1989). Pojkarna anses vara otåliga och om de inte får som de vill kan detta bli ett 

problem så det gäller för pedagogen att hela tiden ligga ett steg före pojkarna. Barn har en 

förmåga att anpassa sig och om de vuxna påvisar att det finns skillnader på vad som förväntas 

av pojkar och flickor så kan de lätt snappa upp det. Birgitta Odelfors (1998) har gjort en 

forskning som visar att det är de vuxnas bemötande som är den viktigaste aspekten för att 

påverka barnens deltagande. Pojkarna tror sig ha rätt att köra över flickorna och det kan bero 

på att pedagogen ger pojkarna mer plats på flickornas bekostnad. Näst intill all forskning visar 

att pedagoger som vistas med barn faktiskt gör skillnad på könet (SOU 2004:115). I de 

sekvenser där både pojkar och flickor deltar finns en tendens till att flickorna inte får samma 

respons på sina frågor och yttranden av pedagogerna som pojkarna (Ärlemalm – Hagsér & 

Pramling Samuelsson, 2009). Många pedagoger tror sig ge pojkar och flickor lika mycket 

uppmärksamhet men genom observationer har det visat sig att det är mest samtal mellan 

pedagogen och flickorna, pojkarna får mer negativ uppmärksamhet i form av tillsägelser 

(Arvidsson & Öhman, 1999). Det finns ett så kallat genuskontrakt i samhället och detta 
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innebär att pojkar och män har mer makt än flickor och kvinnor. Genom att en pedagog 

omedelbart bekräftar pojkarnas behov så signalerar de vuxna att pojkarna har makten medan 

flickorna får signalen att de kommer i andra hand och anses därmed inte vara lika viktiga 

(Svaleryd, 2002).  

 

Vid matsituationen var det oftast pojkarna som tog mycket av det gemensamma talutrymmet. 

De avbröt ofta de andra barnen som talade och ledde många av samtalen vid bordet och 

eftersom pojkarna dominerade så talade pedagogen mest med dem (Wedin, 2009). Flickorna 

har sedan väldig tidig ålder lärt sig att tolka det pojkarna säger och menar. En pojke kan vid 

matbordet enbart säga ”skicka” och flickorna vet då vad han vill ha eftersom de läser av 

honom och hans tallrik och ser vad som saknas (Svaleryd, 2002). En annan situation vid en 

förskola i Gävle syntes ett tydligt könsmönster hos barnen. Då pojkarna ville ha något skickat 

till sig behövde de bara säga ”Öh” och flickorna visste genast vad det var pojkarna ville ha. 

Detta var ett språk som bara barnen förstod och det var flickornas oskrivna uppgift vid bordet 

att serva pojkarna (Kåreland, 2005).  

 

För att pedagoger ska kunna arbeta med genus och jämställdhet i förskolan bör deras 

medvetenhet inom ämnet byggas upp. Om de inte arbetar aktivt så kan pedagogen förstärka de 

traditionella könsmönstren vilket medför att det går emot de krav som lpfö 98 ställer på 

förskolan, vilket är att förskolan ska motverka de traditionella könsmönster som råder samt att 

ge pojkar och flickor samma möjligheter. 2002 avsatte regeringen medel för utbildning av 

genuspedagoger. Utbildningen var kostnadsfri och riktade sig till förskollärare, 

grundskollärare och gymnasielärare så att det skulle finnas resurspersoner inom genus- och 

jämställdhetsfrågor inom de kommuner som deltog i utbildningen. Tyvärr blev genusarbetet 

lidande när lärarna blev tvungna att kombinera genuspedagogutbildningen med sin ordinarie 

tjänst eftersom det var svårt att hinna sprida sina erfarenheter och kunskaper till andra 

pedagoger. I Gävleborgslän fanns ett projekt som hette JämRum. Detta projekt hade som syfte 

att öka genus- och jämställdhetskompetens hos de anställda pedagogerna i länets förskolor 

och skolor. Arbetet sker genom vägledning och handledning tillsammans med länets 

genuspedagoger (SOU 2004:115).  
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2.3 Pedagoger/Pedagogik 

Det finns en ökad medvetenhet i de svenska styrdokumenten och läroplanen för förskolan om 

vikten av att barn lär av varandra, lpfö 98 skriver att ”lärandet skall baseras såväl på samspelet 

mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig 

och aktiv del i utveckling och lärande” (Lpfö 98, s.6).  

 

Samlärande i förskolan innefattar lärande mellan människor i olika miljöer och kulturer. 

Lärande sker alltså oavsett ålder eller vänskapsstatus. Pedagoger inom förskolan har 

uppdraget att hitta olika vägar för att alla barn i gruppen, trots de olikheter som finns, ska 

kunna samspela och tala med varandra. Williams (2006) hänvisar till Piaget (f.1896-1980) 

som menar att lärandet är en aktiv process, att barn lär sig och får kunskap genom egna 

erfarenheter. Han menar att pedagogens roll är att skapa förutsättningar för barnen att 

experimentera, undersöka och få lust att upptäcka och lära sig nya saker. Pedagogen ska inte 

lägga sig i när barnen provar någonting eftersom detta kan störa, vilket gör att barnen inte lär 

sig själva. För att barn ska kunna lära sig samspel behöver de någon på samma nivå, det vill 

säga ett annat barn och inte en vuxen. Barn har ett speciellt sätt att tala till varandra som bara 

de förstår. Williams (2006) hänvisar till Vygotskij (f.1896- 1934) som menar att det sociala 

samspelet är en drivkraft i barns utveckling. Lärande och utveckling hör ihop och det centrala 

i Vygotskijs teori är att barn som får handledning av vuxna eller mer kunniga barn får de bästa 

möjligheterna för lärande. Han understryker att mycket av det vi lär oss, lär vi faktiskt av 

varandra. Om ett barn får hjälp av en mer kunnig kamrat så kommer barnet sedan kunna lösa 

uppgiften själv. Ett socialt lärande ger förmågan att utveckla sina mentala funktioner 

(Williams, 2006). Piaget och Vygotskij har i stort sätt samma syn angående betydelsen för det 

individuella och det sociala samspelet. Piaget menar att barn som är överrens i en situation lär 

sig av varandra, medan Vygotskij hävdar att olika synsätt i situationen behövs för att ett 

lärande ska ske. De båda filosoferna hävdar att social interaktion och samarbete är en 

förutsättning för lärande och att detta kan ge barn en form av upptäckande och uppmuntran till 

ett kreativt tänkande. Hursomhelst är den lärande i behov av handledning och stöd från en 

vuxen eller ett mer kunnigt barn för att lära sig, men ju mer barnet lär sig tar han eller hon 

initiativ till att utföra handlingen på egen hand (a.a.).  

 

Förskolan har till stor del många återkommande rutinsituationer var av den största är 

måltiden. Denna situation bidrar till barns spontana lärande av varandra och barnen blir 

delaktiga i den matkultur som råder. Vid måltiden lär sig barnen att dela med sig och se till 
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allas behov, på så vis utgår situationen från både individen och kollektivet vilket gör att alla 

blir en del av gemenskapen (Williams, 2006). Måltiden ger tillfälle till samvaro mellan barn 

och vuxna. De vuxna ska vara förebilder och stöd för barnen, därför erbjuds det så kallade 

pedagogiska måltider. Dessa ger pedagogen möjlighet att sitta med barnen vid bordet och äta 

samma mat som dem. Barnen får tillfälle att träna samarbete och få en gruppkänsla 

(Andersson, 2007).  Att samtala kring matbordet gör att måltiden blir lugn och trevlig. 

Samtalen kan handla om var maten kommer ifrån, hur maten smakar, hur den luktar, vad det 

för färg på maten och hur dess konsistens är. Genom att samtala om maten måste barnen tänka 

till och fundera över frågorna. Det blir då ett lärande tillfälle för barnen, likaväl som att de 

tränar sitt bordsskick, att sitta stilla och att respektera varandra. Måltiden erbjuder också 

tillfälle att träna matematik, språk och att utveckla den sociala samvaron (Svenska 

kommunförbundet, 1996). Tanken med att ha pedagogiska måltider är att barnen ska få 

möjlighet till vuxenkontakt. Om dessa måltider tas bort finns risk för att barnen blir mer 

högljudda, får mindre matro samt att deras lärande av varandra påverkas (Livsmedelsverket, 

2003).  
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3. Metod 

För att få en struktur över metodkapitlet har vi valt att dela in det i följande delar: etiska 

aspekter, metodval, genomförande, urval, videoobservationer och etik samt bearbetning av 

data. 

 

3.1 Etiska aspekter 

Vi har i vår studie följt de fyra forskningsetiska principerna, dessa är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inom informationskravet ingår 

det att informera de som ska delta om studiens syfte. Barn, vårdnadshavare och personal får 

även information om att studien är frivillig och att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att vårdnadshavare måste lämna ett skriftligt samtycke för deras 

barns deltagande. Personalen som deltar i studien lämnar ett muntligt samtycke. Alla 

personuppgifter förvaras oåtkomligt för icke behöriga och deltagarna ges den största 

konfidentialitet, allt enligt konfidentialitetskravet. De insamlade uppgifterna får enligt 

nyttjandekravet endast användas inom den forskning som råder (codex.se, Stingerfonden). 

 

3.2 Metodval 

Vi har valt att göra videoobservationer vid matsituationer. Detta för att se kroppsspråk, 

mimik, höra samtal och tonlägen när pedagogen talar till barnen och för att fånga både den 

språkliga och fysiska interaktionen (Heikkilä & Sahlström, 2003). 

 

3.3 Genomförande 

Innan vi började vår undersökning fick vi tips av en förskollärare om en genuspedagog i vår 

hemkommun. Vi tyckte det verkade intressant eftersom vi ska skriva om genus och ville veta 

mer om hur man arbetar med genus och med genuspedagogen i kommunen. Vi tog kontakt 

med henne på telefon för att boka en tid för ett möte på hennes skola (25 augusti 2010).  

Hennes ordinarie arbetsuppgift är som rektor för förskoleklass och fritids så hennes uppdrag 

som genuspedagog kommer i andra, ibland tredje hand. Hon berättade för oss att hon 

använder sina genuskunskaper på föräldra- och personalmöten för att upplysa och berätta om 

ämnet genus. Tyvärr känner hon att det är svårt att hålla sig uppdaterad när hennes 

huvuduppdrag som rektor tar den största delen av hennes tid. Vad det verkar så är det inte 

många inom skolan som vet om hennes utbildning som genuspedagog. Hon anser att förskolor 
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och skolor är så pass duktiga med genusarbetet, så vägledning och upplysningar genom möten 

räcker.  

 

Vår undersökning genomfördes på en förskola i södra Norrland under hösten 2010. Vi började 

med att kontakta förskolan för att fråga om de ville medverka i vår undersökning. De visade 

stort intresse så vi kontaktade förskolans rektor och förskolechefen för kommunen och de 

godkände vår undersökning. Efter att allt var godkänt åkte vi till förskolan för att lämna ut 

informationsbrev till pedagogerna om vad undersökningen skulle innehålla (se bilaga 2). I 

samråd med vår handledare på högskolan och personalen på förskolan skrev vi 

informationsbrev till vårdnadshavare så att de kunde godkänna deras barns medverkan i 

studien eller inte (se bilaga 1). Dessa informationsbrev skulle egentligen ha lämnats ut av oss 

men på grund av tidsbrist lämnade förskolepersonalen ut dem och hänvisade till oss vid 

frågor.  

 

Efter en vecka hade vi fått åtta skriftliga medgivanden från vårdnadshavare och vi bestämde 

oss för att starta vår observation. Vid det första tillfället kom vi till förskolan en och en halv 

timme före utsatt tid för videoobservationen. Detta för att vi skulle bekanta oss med barnen 

och låta de vänja sig vid videokameran. I samråd med en pedagog gjordes valet av vilka barn 

som skulle filmas. Vid andra tillfället kom vi till förskolan 45 minuter före även då för att 

vara en stund med barnen innan videoobservationen.  

 

Vi valde att ställa videokameran på en bänk riktad mot bordet med fokus på pedagogen. När 

alla barn hade kommit till matbordet valde vi att starta vår observation. Vi tog beslutet att 

lämna rummet för att inte störa, vi ville inte att barnen skulle ha fokus på oss. Observationen 

avslutades när de hade ätit färdigt och börjat duka av. 

 

3.4 Urval 

I vår undersökning valde vi att besöka en förskola där barnen är tre till fem år. Anledningen 

till att vi valde förskolan var för att pedagogerna på avdelningen tyckte det skulle vara 

intressant att medverka. Hade vi haft mer tid skulle vi ha jämfört detta resultat med en annan 

förskola. Det enda kravet vi hade var att det skulle vara blandat pojkar och flickor vid 

matbordet.  
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Vid det första observationstillfället var det en pojke och tre flickor med vid bordet, totalt fyra 

barn. Under det andra tillfället var en av flickorna och pojken från första tillfället med och det 

tillkom en till flicka, totalt tre barn vid bordet. Vid de båda observationerna var det samma 

pedagog som satt vid bordet.  

 

3.5 Videoobservationer och etik 

Med hjälp av videoobservationer har man möjlighet att registrera och fokusera på situationer 

som annars kan vara svåra att upptäcka men en videokamera kan inte fånga allt som händer så 

det är därför viktigt att kameran är riktad mot den som observeras (Fennefoss & Jansen, 

2009). Innan man börjar sin videoobservation måste man ha respekt för alla inblandade och 

följa den grundsten i vårt etiska tänkande, vilket är Bibelns ”gyllene regel” att man ska 

behandla andra så som man själv vill bli behandlad.  

 

Det finns två olika former av observation, den första är då det som observeras är en 

pedagogisk situation där den som observerar inte medverkar. Han eller hon kan då befinna sig 

bakom kameran för att med en handvideokamera kunna röra sig fritt i verksamheten eller låta 

videokameran stå på stativ medan han eller hon är i ett annat rum. I den andra formen av 

videoobservation är den som observerar delaktig i den pedagogiska situationen(Bjørndal, 

2002). Att använda sig av videoobservationer har två huvudsakliga fördelar, den första är att 

inspelningarna gör det möjligt att spola bandet bakåt för att upprepade gånger se och höra den 

pedagogiska situationen. Den andra fördelen är att situationen blir konserverad och att 

ögonblicket därför inte går förlorat. En videoobservation kan också registrera mer än en sorts 

information, den spelar inte bara in det verbala utan även kroppsspråket och samspelet. Det 

finns dock nackdelar med videoobservationer och det är att det finns en risk för att en kamera 

påverkar situationen. Situationen kan bli krystad och tillgjord om de som ska observeras inte 

är vana vid videokameran (a.a.). En annan nackdel är när informationsmängden blir så pass 

stor som vid en videoinspelning kan andra ljud som uppstår ta över. Man kan inte med 

säkerhet uttala sig om vad som sker om man inte riktigt hör vad som sägs (Heikkilä & 

Sahlström, 2003). 

 

Att göra en observation i en barngrupp kan göra att man hamnar i situationer där känsliga 

ämnen kan komma upp, det är därför viktigt att man visar hänsyn och respekt mot de som 

observeras. Det är viktigt att man drar en gräns för vad som är relevant till observationen och 

se till de etiska faktorerna som finns så som vad ska observeras, vad är syftet, hur mycket som 
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ska observeras och hur observationerna kommer att förvaras. Var gränsen går bestäms oftast 

av syftet med undersökningen. Vid användning av videoobservationer krävs det extra mycket 

hänsyn till de etiska frågeställningarna. Att använda videokamera gör att man blir mer 

närgången och kan få tillgång till information som är privat. Därför måste man ha goda skäl 

för observationen och dessa får inte genomföras så att de kränker eller stör de som medverkar. 

Något som har betydelse huruvida observationerna betraktas som etisk försvarbara är hur 

materialet senare ska användas, tystnadsplikten måste lyftas fram som en grundläggande 

princip för alla som får tillgång till materialet. Antalet personer som har tillgång till materialet 

måste begränsas och för att observationerna inte ska vara tillgängliga för alla måste de 

förvaras på ett tryggt sätt (Bjørndal, 2002). Innan den här studien ägde rum så hade vi skrivit 

på papper om tystnadsplikt inom kommunen samt att kommunen har våra utdrag ur 

polisregistret.  

 

3.6 Bearbetning av data 

Efter att observationerna var gjorda och vi hade tittat igenom filmerna tillsammans en gång 

valde vi att dela dem så vi fick hem en var. Detta gjorde vi för att lättare kunna se de olika 

situationer som uppstod under måltiden. Under de första tillfällena vi tittade på filmerna 

gjorde vi varsitt kontaktschema enligt Rubenstein Reich och Wesén (1986) för att se hur 

pedagogen riktade sin uppmärksamhet mot barnen. Efter att kontaktschemat var gjort såg vi 

att det blev för mycket data för vår undersökning samt att det gav oss otydlig information. Vi 

valde att skriva ned situationer vi såg i filmerna utifrån dessa punkter hämtade på sid 60 i 

Wahlström (2003): 

 

- Leder den vuxna eller barnet samspelet? Skillnad flickor/pojkar 

- Hur regleras barnens beteende- med uppmaningar eller förklaringar?  Skillnad flickor/pojkar 

- Hur ges bekräftelse- genom beröm utan förklaring eller beröm med förklaring? Skillnad 

flickor/pojkar 

- Tonläge (högt- lågt, ljust- mörkt)? Skillnad flickor/pojkar? 

- Ordval (enkelt/ ettordssats/ uppmaning eller nyanserat/ samtalsliknade)? Skillnad 

flickor/pojkar 

- Vem tittar den vuxna på för att få medhåll när det ska sjungas, när frågor ska besvaras och så 

vidare? Skillnad flickor/pojkar 

- Vem vänder sig den vuxna till för att få hjälp? Skillnad flickor/pojkar 

- Vem får ögonkontakt? Skillnad flickor/pojkar 
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- Barnens placering vid samling, vid matbord, i klassrum, i led och så vidare? Hur kommer det 

sig? 

- Ges tid och utrymme att diskutera regelbrott? Finns positiva eller negativa regler, dvs. består 

reglerna av uppmaningar eller förbud? 

- Tillåts barnen avbryta varandra? Tillåts barnen avbryta samtal mellan en vuxen och ett barn? 

Vem är det som säger ifrån- den vuxna eller den som blir avbruten? Skillnad flickor/pojkar 

- Vilka barn får kroppskontakt? Hur går det till? Skillnad flickor/pojkar 

- Vem får tillsägelser? Vem får höra orden ”stopp” och ”inte”? Skillnad flickor/pojkar 

 

Även här fick vi ihop för mycket data samt att vi kom av oss och hamnade på situationer som 

inte hade med genus att göra. För att reda ut detta gjorde vi en kvalitativ tabell för att lättare 

se vad pedagogen sa, gjorde samt hur barnen reagerade på detta. Exempel på detta är;  

Pedagogen säger Pedagogen gör Barnets reaktion Noteringar 

Nu räcker det! Ger en av flickorna en 
tillsägelse 

Blir förvånad En av flickorna och 
pojken är högljudda 
vid bordet men det är 
en annan flicka som 
får tillsägelsen. 

 

Efter att tabellen var gjord kunde vi minska ned situationer till de som bara innehöll genus. 

Därefter gjorde vi en mind-map (bilaga 3) för att lättare kunna skriva ihop de två tillfällena 

med varandra.  

Vi har under hela arbetet använt oss av Backman (2008) för att reda ut frågetecken som 

uppkommit samt för att få tips och idéer för hur vi ska kunna gå vidare.  
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa och analysera vårt resultat av våra två 

videoobservationer. Vi har valt att sammanställa de båda situationerna för att lättare kunna få 

en struktur med vår undersökning. 

 

4.1 Informanter 

I våra videoobservationer blev det totalt fem barn som deltog. Vid det första tillfället var det 

tre flickor och en pojke vid bordet. Under det andra tillfället var det tre barn som deltog. En 

av flickorna och pojken från första tillfället var med och det tillkom en till flicka till bordet. 

Pedagogen var densamma under båda tillfällena.  

 

4.2 Tillvägagångssätt  

 Vi har gjort videoobservationer för att komma fram till vårt resultat i den här studien. Det 

första vi gjorde var att ta kontakt med avdelningen på förskolan, förskolechef och rektor för 

att få tillstånd att göra undersökningen på förskolan. Därefter lämnade vi ut informationsbrev 

till pedagoger och vårdnadshavare för barn på förskolan för att ge information om studien. 

När vi hade fått ihop tillräckligt med godkända lappar från vårdnadshavare för medgivande 

till filmning av barnet så startade vi vår observation. 

Vid de båda observationstillfällena var samma pedagog med vid bordet. Vid det första 

tillfället var det fyra barn med och vid det andra var det tre barn vid bordet tillsammans med 

pedagogen. Under observationstillfällena valde vi att ställa kameran på en bänk vid matbordet 

och sedan lämnade vi rummet för att inte störa. Vi tror att både barn och pedagog hade blivit 

påverkade negativt om vi hade varit i rummet under observationen.  

 

Efter att observationen var färdig började vi att analysera filmerna. Vi tittade på filmerna 

tillsammans en gång men valde sen att dela upp dem så vi fick hem en film var. Vi gjorde 

först ett kontaktschema enligt Rubenstein Reich och Wesén (1986) för att se hur pedagogen 

riktade sin uppmärksamhet mot barnen. Därefter skrev vi ned alla tillfällen, för att sedan 

minska ner till tillfällen som bara innehöll genus. Därefter gjorde vi en kvalitativ tabell där vi 

skrev ned vad pedagogen sa och gjorde samt hur barnen reagerade på detta. För att sedan 

kunna skriva ihop de två tillfällena så gjorde vi en mind-map (bilaga 3) för att sammanställa 

och se vilka situationer som var lika eller som skiljde sig åt.  

 



16 
 

4.3 Bakgrundsfakta 

Inför varje måltid samlas barnen med en pedagog i ett mysrum där barnen får sitta i en soffa 

och på stora kuddar för att varva ned innan maten. De får höra en kort saga samt en morot 

eller vitkål att knapra på. Under tiden barnen är i mysrummet förbereder en annan pedagog 

med att duka borden. När borden är dukade och maten serverad får barnen komma in till 

matrummet för att sätta sig på platser bestämda av pedagogen. 

 

4.4 Redovisning av observationerna 

Vi ser i observationerna att pedagogen gör skillnad på flickor. Vid ett tillfälle ger pedagogen 

två olika förklaringar på en och samma fråga och tonläget är inte detsamma till båda barnen. 

En av flickorna frågar efter pizzasallad och pedagogen svarar vänligt att det inte finns någon 

och förklarar att det är vitkålssallad som serveras men när en annan flicka senare frågar om 

pizzasallad svarar pedagogen med ett irriterat tonläge att det inte finns någon. Här ser vi en 

tydlig skillnad på pedagogens uppmärksamhet mot flickorna. Varför ändras tonläget? Kan det 

bero på att pedagogen är stressad eller blev irriterad över att behöva svara på samma fråga? Vi 

fick uppfattningen att det är en kombination av de två tidigare nämnda faktorerna eftersom 

pedagogen vid ett tillfälle bekräftar att det var stressigt just denna dag. Att vara stressad är 

ingen ursäkt till att göra skillnad på flickorna. Vid ett annat tillfälle talar pojken med 

pedagogen om fisken som serveras, han tycker att den ser ut som fiskpinnar medan det i själva 

verket var panerad fisk. Istället för att berätta för pojken vad det är för fisk så håller 

pedagogen med honom och låter honom tro att det är fiskpinnar. När pojken sedan tar upp 

ämnet igen så tar sig pedagogen tid att förklara för honom vad det är för fisk och hur den är 

tillagad. Varför berättade pedagogen inte det på en gång? Vår uppfattning av situationen är att 

pedagogen var rädd för att pojken inte skulle äta om det inte var fiskpinnar så därför bekräftar 

pedagogen det han säger tills han har fått upp aptiten. När pedagogen sedan berättade vad det 

var för fisk så gjorde det ingen skillnad för pojken för han åt maten ändå. Vid det första 

observationstillfället serverades en filsås till fisken, pojken tycker inte om och vill inte smaka. 

Detta respekterar pedagogen och låter honom slippa. Nästa dag serveras, vad vi tror, samma 

filsås. När såsen skickas runt så hoppar pedagogen över pojken och säger ”du tycker inte om 

såsen” istället för att låta honom avgöra det själv. Det kanske inte alls var samma sås eller så 

ville pojken prova den denna gång. I övrigt så låter pedagogen pojken avgöra själv när han 

känner sig klar, till exempel om han är mätt eller vill ha en macka istället för mer mat. Det vi 

såg vid observationerna var att pojken fick bestämma mer än flickorna. Vi fick uppfattningen 
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att barnens ålder inte spelade någon roll i situationen utan att det faktiskt hade med könet att 

göra. Pojken har en livlig och utåtriktad personlighet men det har även några av flickorna så 

vi drar slutsatsen att könet har betydelse. Det finns också en skillnad på när maten ska 

serveras. Pedagogen låter barnen till en början ta själv från salladsskålarna men börjar sedan 

ösa på åt dem, men då säger en av flickorna ifrån att hon vill göra själv. Varför låter inte 

pedagogen de andra barnen prova? Pedagogen kan fortfarande ha uppsikt över dem. När en 

annan flicka öser på sallad själv så har pedagogen uppsikt men låter inte henne avgöra när det 

är lagom utan stoppar henne. Varför då? Den förklaringen vi tror oss ha till varför flickan inte 

får avgöra själv är att pedagogen är rädd för att det ska bli mat över som känns onödig att 

kasta. 

 

En tydlig skillnad i observationerna är att det är pojken som får näst intill all uppmärksamhet 

från pedagogen. All den vardagliga kommunikationen om vad de har gjort under utevistelsen 

sker med pojken, eftersom flickorna inte kommer in i samtalet. Vid flertal tillfällen börjar 

pedagogen prata med flickorna men blir avbruten av pojken och när pedagogen sedan ska 

återuppta samtalet med flickorna har deras uppmärksamhet tappats. Enligt vår uppfattning så 

riktar pedagogen uppmärksamheten mot pojken eftersom han ständigt kräver den. När han har 

pedagogens uppmärksamhet gör han allt för att behålla den och när han inte har den gör han 

allt för att få den genom att avbryta pedagogens samtal med flickorna. Vid ett tillfälle säger 

pedagogen åt pojken att han/hon pratar med en av flickorna och att han får vänta men samtalet 

med flickan blir kortvarigt och pojken får åter uppmärksamheten. Det finns även en skillnad 

på hur pedagogen talar till pojken. Vid ett tillfälle samtalar han med pedagogen om något på 

diskbänken bakom matbordet. Pedagogen säger att han/hon inte vet vad han pratar om men 

pojken ger sig inte så pedagogen blir till slut tvungen att resa sig från bordet och gå fram till 

diskbänken för att reda ut vad pojken menar. I den här situationen får pojken så pass mycket 

uppmärksamhet att han tillslut får kontrollen eftersom han får pedagogen att resa sig upp och 

lämna bordet. Vid flertal tillfällen är det pedagogen som har kontrollen över pojken eftersom 

pedagogen avbryter mitt i hans samtal genom att säga åt honom att äta sin mat, vilket han gör. 

Varför gör pedagogen skillnad på tillfällen? Vår uppfattning är att tidsaspekten har en 

betydelse för skillnaden i de olika tillfällena. Vid det första tillfället när pojken får pedagogen 

att resa sig är det lugnare vid bordet än vid andra tillfället då pedagogen avbryter honom. Vi 

tror att lugnet vid bordet gör att pedagogen kan göra sig tid att söka svar på pojkens 

fundering. 

 



18 
 

I våra observationer är det oftast flickorna som får tillsägelser av pedagogen, pojken får bara 

små tillrättavisningar men inget som utvecklas så han kan fortsätta med det han gör. Vid ett 

tillfälle är det två flickor som leker med fötterna under bordet, det slutar med att en av 

flickorna får tillsägelsen även fast de båda lekte. Pedagogens förklaring var att hon störde 

flickan hon lekte med, men de stör varandra lika mycket. Varför får inte båda tillsägelse? I 

situationen är det en av flickorna som äter en macka medan den andra flickan har ätit upp. Vår 

uppfattning är att pedagogen väljer att ge tillsägelsen till flickan som har ätit upp för det 

verkar som om hon har tröttnat och pedagogen ger henne förklaringen att hon stör.   

 

Vid ett tillfälle lämnar pedagogen bordet och en av flickorna tar en macka. Detta ser pojken 

och börjar genast att ifrågasatta flickan. Han påpekar att mackan är för stor och att hon inte 

alls får göra så. Det vi tydligt ser i den här situationen är att pojken blir en hjälpfröken. 

Eftersom pedagogen inte finns vid bordet så kanske pojken känner sig manad att ha uppsikt 

över bordet. Vår förklaring till detta är att antingen så känner pojken att han bestämmer när 

pedagogen inte är vid bordet detta eftersom han ibland har kontroll även när pedagogen sitter 

vid bordet eller så är det för att han har fått många tillsägelser när han själv har tagit en stor 

macka så han vet att man inte får göra så. 

 

Vid vår andra observation så skickar pedagogen maten till pojken först med förklaringen att 

han måste vara väldigt hungrig med tanke på hur mycket han hade lekt ute på gården. Vid det 

första observationstillfälle så sitter inte pedagogen vid bordet då en av flickorna och pojken 

redan har satt sig och flickan passar på att ta fisk och börjar äta. Pojken blir väldigt fundersam 

och frågar hela tiden pedagogen som finns i närheten varför han inte får någon mat men detta 

hör inte pedagogen. Varför blev han så fundersam? Enligt vår uppfattning om pojkens 

reaktion är att han är van att få maten först. Den slutsatsen drar vi utifrån pojkens sätt att visa 

med kroppsspråk, tonläge och ord hans besvikelse och förundran till varför han inte får mat. 

 

Vi tycker oss i filmen se att pedagogen har som regel att barnen måste säga namnet på det 

som de vill ha när de ber om något men vid ett tillfälle så säger pojken bara ”den där” och 

pedagogen skickar den till honom. När en av flickorna pekar tydligt på mackorna så måste 

hon säga vad det är hon vill ha innan pedagogen ger henne dem. Hur kan detta komma sig? Vi 

anser att pedagogen skulle ha låtit pojken säga namnet eller pekat på det han ville ha för det 

pedagogen gjorde i situationen var att göra det okej för pojken att bara säga ”den där” medan 

det för flickan inte alls var okej att tydligt visa vad hon ville ha. Flickan kanske hade glömt 
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namnet och valde istället att visa tydligt med kroppsspråket vad hon ville ha men detta 

godkände inte pedagogen.  

 

4.5 Sammanfattande kommentarer 

När vi sammanfattar resultatet så kan vi se att det som står i litteratur inte alltid stämmer med 

verkligheten. Vi ser en tydlig skillnad i det som sägs om tillsägelser. Författare i den litteratur 

vi valt menar att det är pojkarna som får mest negativ uppmärksamhet och mer tillsägelser än 

flickorna men det vi kan se i vår observation är att det är flickorna som axlar den rollen som 

”stökig”.  

 

Något som vi inte trodde skulle ha någon betydelse var hur pedagogen såg till flickorna, men 

även här såg vi en stor skillnad. Här har alltså könet ingen betydelse.  

Den uppfattning vi har fått av litteraturen är att författarna har varit kritiska i texten. Vad det 

verkar så belyser litteraturen oftast det negativa i situationen istället för det positiva. Detta 

medför till att resultatet och analysen av vår undersökning kan uppfattas som negativ medan 

vi i själva verket endast har belyst det vi ser med hjälp av litteraturen. Vi kan inte säga att 

pedagogen gör rätt eller fel men med hjälp av litteraturen kan vi säga att den pedagogen gör är 

mer eller mindre bra.  

 

Vi anser att det är viktigt att påpeka att det vi skriver i resultatet inte alls överensstämmer med 

alla förskolor eller vid alla måltider, det vi kom fram till är endast från två 

observationstillfällen. Vi beskriver i resultatet att det är pojken som får mest uppmärksamhet 

av pedagogen, vilket också stämmer när vi tittar i våra videoobservationer. Detta betyder inte 

att det alltid är pojkarna som får mest uppmärksamhet eller att det alltid är flickorna som får 

tillsägelser. Om vi hade studerat en matsituation en vecka senare kanske vi hade fått ett annat 

resultat, men det är inget vi med säkerhet kan svara på.  
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5. Diskussion 

Syftet med vår undersökning var att se om pedagoger gör skillnad på pojkar och flickor vid en 

matsituation och det vi kom fram till var att det finns en viss skillnad men inte bara skillnad 

på pojke – flicka utan också flicka – flicka.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Vi fick uppfattningen att pedagogen gjorde skillnad på kön men inte enbart pojke – flicka utan 

även flicka – flicka. I en forskning av Birgitta Odelfors (1998) redogör hon att de vuxnas 

bemötande har en viktig funktion för att påverka barns deltagande. Näst intill all forskning 

som vi tagit del av visar att pedagoger som vistas med barn faktiskt gör skillnad på könet och 

att förväntningarna som de har på respektive kön skiljer sig markant. Pojkar beskrivs som 

uppmärksamhetskrävande och dominerande medan flickorna får höra att de är snälla och en 

”hjälpreda” på förskolan. Det är pojkarna som får mest uppmärksamhet från pedagogen men 

oftast i negativ bemärkelse i form av tillsägelser och irritation (SOU 2004:115). Det vi såg i 

vår undersökning påvisar att ovanstående delvis stämmer. Vi såg tydliga skillnader på detta i 

en situation där två flickor frågar om samma sak men svaret och tonläget skiljer sig markant. 

De båda flickorna frågar efter pizzasallad men det finns inte utan det är vitkålssallad som 

serveras. När pedagogen svarar en av flickorna är tonläget vänligt och svaret tydligt, till den 

andra flickan svarar pedagogen med irriterat tonläge utan något riktigt svar. Enligt vår 

uppfattning tror vi inte att det var mening att pedagogen skulle låta irriterad men situationen 

vid bordet var stressad och vi tror att det påverkade pedagogen. I observationerna såg vi att 

det var pojken som dominerade samtalen vid bordet men denna dominans ledde inte till 

tillsägelser utan dessa tilldelades flickorna. Pojken tar över pedagogens roll då denne inte var 

vid bordet vilket resulterade i att han blev hjälpfröken och inte flickorna. Detta såg vi tydligt i 

en situation där en av flickorna tar en för stor macka. Pojken reagerar omedelbart och 

tillrättavisar flickan och säger att hon inte får göra så. Vi tror att pojken har fått många 

tillrättavisningar själv för att han har tagit för stor macka och det är därför han säger åt 

flickan. 

 

Eftersom pojkar kräver mer uppmärksamhet än flickor så finns det en tendens att de tar över 

samtalen vid matsituationen (Ärlemalm – Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Wedin 

(2009) menar i sin undersökning att eftersom pojkarna ledde samtalen och avbröt de andra 

barnen så följde det sig naturligt för pedagogerna att prata med pojkarna. Arvidsson och 
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Öhman (1999) är av en annan uppfattning, de menar att det är mest samtal mellan pedagogen 

och flickorna och att den uppmärksamheten pojkarna får är negativ sådan. Det vi ser i våra 

observationer är att det är mest samtal mellan pedagogen och pojken men detta för att pojken 

kräver pedagogens uppmärksamhet. I undersökningar av Svaleryd (2002) och Kåreland 

(2005) visar att det finns ett tydligt könsmönster hos barnen under måltiden. Pojkarna behöver 

enbart säga ”skicka” eller ”öh” och flickorna uppfattar vad de vill ha. Flickorna har en 

förmåga att läsa av pojkarnas tallrikar för att kunna se vad som saknas och på så vis skicka det 

till dem. Den uppfattningen vi fick i vår undersökning var att flickorna inte alls var någon 

servitris åt pojken, det var sällan flickorna överhuvudtaget skickade något vidare. Vid ett 

tillfälle i observationen såg vi tydligt det som Kåreland (2005) och Svaleryd (2002) beskriver 

men skillnaden här var att när pojken sa ”den där” så var det pedagogen som skickade och 

inte någon av flickorna. Däremot anser pedagogen att det är viktigt att barnen sätter ord på 

vad de vill ha, för när en flicka med hjälp av kroppsspråket berättade vad hon ville ha så 

accepterades det inte av pedagogen.  

 

Det är viktigt att ge barnen möjlighet att få smaka maten som serveras. Centrum för tillämpad 

näringslära (2004) menar att barn har en naturlig rädsla för nya saker och detta kallas neofobi. 

Vuxna måste låta barnen prova maten i sin egen takt, en dag kanske de inte tycker om medan 

nästa dag är de nyfiken att smaka. I en situation i vår videoobservation serveras en sås som 

pojken säger att han inte tycker om, nästa dag serveras samma sås men pojken får inte 

möjlighet att smaka. Pedagogen hoppar över pojken och säger till honom att han inte tycker 

om istället för att erbjuda honom att smaka såsen. Barn har en förmåga att snabbt ändra sig 

om saker och ting och bara för att han inte tyckte om såsen dagen före betyder inte det att han 

ville prova dagen efter. Andersson (1991) menar att en regel om att barnen måste smaka kan 

få det goda klimatet kring bordet att vändas till det negativa. Därför att det viktigt att låta 

barnen avgöra själva om de vill smaka eller inte. Vår uppfattning är att pedagogen inte vill 

verka tjatig mot pojken eftersom att han redan har gjort klart att han inte tycker om såsen. Om 

pedagogen fortsätter att säga vad barnen tycker om och inte så finns risk för att barnen aldrig 

kommer att vilja smaka. Det kan därför vara bättre för pedagogen att fråga alla barn om de 

vill ha istället för att utesluta någon på grund av tidigare val. Juul (2000) tycker att måltiden 

ska vara en smakupplevelse för barnen. Måltiden ska bestå av god mat och engagemang från 

vuxna så det är viktigt att inte tala negativt om maten då detta kan leda till att barnen förlorar 

aptiten och lusten att äta. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2001) ska barnen få 

möjlighet till kontroll över sin egen tallrik. Pedagogen måste låta barnen själva få en överblick 
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över hur mycket de öser upp på tallriken. Andersson (2007) anser att det är viktigast att 

prioritera ett trevligt klimat kring bordet än att ha fokus på att barnen äter. Pedagogen bör lita 

på att barnen vet bäst och bör därför undvika att tala till barnen om att de tar ”för mycket” 

eller ”för lite” mat. Enligt vår uppfattning så är tiden viktig vid måltiden. Vi anser att det är 

viktigt att måltiden får gott om tid så att inte pedagogen blir stressad och överför denna stress 

till barnen som i sin tur kan bli påverkad negativt av den. Det är också viktigt för pedagogen 

att ta tillfälle i akt att prata med barnen då måltiden är lugn. Genom att ha en god 

tidsplanering får barnen tid att bestämma själv om de vill smaka eller inte, de får också tid att 

avgöra om de vill ha mer mat eller inte. Genom att låta barnen få ösa på maten själv får de en 

chans att träna på vad som är lagom för dem, det är därför bra om pedagogen inte fokuserar så 

mycket på att det kan bli ”för mycket”.  

 

5.2 Barnens spontana lärande 

Det vi kan se i våra videoobservationer är att barns lärande av varandra inte förekommer så 

tydligt som vi önskar. Berge (2001) menar att det inte bara är det individuella lärandet som 

står i fokus utan att barnen kan lära av varandra. Genom att sätta ett äldre barn tillsammans 

med yngre kan de hjälpas åt vid maten. Williams (2006) utgår ifrån Piaget (1896-1980) och 

Vygotskij (1896-1934) när hon beskriver lärandet mellan barn. De båda filosoferna menar att 

lärandet sker när ett barn får stöd och handledning från en vuxen eller ett mer kunnigt barn. 

Social interaktion och samarbete är en förutsättning för lärande och detta kan ge barn 

uppmuntran till kreativt tänkande. Återkommande rutinsituationer på förskolan bidrar till 

barns spontana lärande av varandra och vid måltiden lär sig barnen att dela med sig och se till 

allas behov. En av många viktiga rutinsituationer vid måltiden är den pedagogiska lunchen. 

Här får barnen sitta tillsammans med en pedagog som äter av samma mat som barnen. Detta 

kan leda till samtal om maten, till exempel var den kommer ifrån och hur den är tillagad 

(Svenska kommunförbundet, 1996). Barnen får även se hur pedagogen gör när han/hon äter, 

att denne smakar av allt som står på bordet och ser att det inte är något farligt, vilket i sig är 

en del av lärandet kring matbordet (Niss & Söderström, 2006). Vi kan se att pedagogen äter 

pedagogisk lunch vid ett av de två tillfällena och då tar pedagogen av allt som serveras. Detta 

visar barnen att ingenting är farligt och om pedagogen vågar smaka så kanske barnen också 

gör det. Tyvärr ser vi enbart ett tillfälle där lärande mellan barn sker och det är när pojken 

säger till en av flickorna att hon inte får ta en sådan stor macka. Vi ser en situation där det är 

lärande mellan pedagog och barn, men vi anser att det är fel typ av lärande. Pojken säger till 

pedagogen att det är fiskpinnar som serveras och detta bekräftar pedagogen men i självverket 
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var det panerad fisk. Vid ett senare tillfälle tar pojken upp ämnet om fiskpinnar igen men då 

rättar pedagogen honom och säger att det inte är fiskpinnar utan panerad fisk. Vi tycker att det 

är synd att pedagogen inte berättar för honom på en gång vad det är för fisk men vår 

uppfattning är att pedagogen tror sig få pojken att äta om han tror det är fiskpinnar. Om inte 

pojken hade tagit upp ämnet igen så kanske han har trott att det var fiskpinnar han åt.  

 

 5.3 Metoddiskussion 

Vi ville se om pedagoger gör någon skillnad på pojkar och flickor i matsituationen. De flesta 

pedagoger arbetar för att behandla alla lika så därför valde vi att använda oss av 

videoobservationer eftersom det oftast är en omedveten handling när man gör skillnad på 

barnen. Dessutom får man mer information med videoobservation än om man gör en 

observation i form av löpande protokoll. Med videoobservation får man med kroppsspråk, 

mimik och tonläge dessutom kan man stoppa, spola tillbaka och pausa (Heikkilä & Sahlström, 

2003). 

 

Vi kunde ha valt att sitta med vid borden och gjort ett löpande protokoll men vi ansåg att det 

skulle påverka resultatet eftersom de blir påminda om att vi är där. Nu ställde vi 

videokameran på en bänk riktad mot pedagogen och sedan gick vi in i ett annat rum. Vi valde 

att göra så eftersom om vi hade haft den på ett stativ hade det gjort att pedagogen även då 

hade blivit påmind. Då hade dessutom barnen lagt märke till videokameran. Nu tror vi att de 

inte märkte av att vi var där och filmade. Om barnen hade märkt att de blivit filmade hade 

även det kunnat påverka resultatet beroende på om barnen var vana att bli filmade eller inte. 

För om de inte var vana så hade det inte blivit naturligt för dem. Vi tror att varken barnen eller 

pedagogen blev påverkade men det är inget vi kan säga med säkerhet. 

 

Tyvärr blev det inte mer än en pojke med i videoobservationerna eftersom vi inte hade så lång 

tid på oss, vilket medförde att vi inte hann få in så många lappar med godkännande av 

vårdnadshavaren att barnen fick delta i vår undersökning. Dessutom var det barn som var 

lediga och sjuka. Även detta kan ha påverkat vårt resultat. Vi anser ändå att det var den bästa 

undersökningsmetoden för våra frågeställningar. 
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5.4 Slutsatser och reflektioner 

Det vi har kommit fram till är att pedagogens skiftande bemötande mot barnen i 

matsituationen inte enbart är beroende av vilket kön barnet har. Det kan även bero på att 

personkemin mellan pedagog och barn av någon orsak inte fungerar men även yttre faktorer 

som exempelvis en stressig matsituation kan påverka pedagogens bemötande. Många gånger 

kan det också vara så att ett livligt barn sitter vid bordet som kräver pedagogens 

uppmärksamhet vilket då kan leda till att det barn som är lite tillbakadragen försummas. Det 

är då viktigt att pedagogen försöker inkludera alla barn i de samtal som råder vid bordet. 

 

Matsituationen i förskolan bjuder på tillfälle för lärande. Andersson (1991) och Svenska 

kommunförbundet (1996) menar att genom handledning av pedagogen och de andra barnen 

vid bordet lär sig barnen hur man gör vid matbordet, så som bordsskick, turtagning, respektera 

varandra, matematik och språk. Det finns även tillfälle för barnen att lära sig om maten de äter 

så som var den kommer ifrån, hur den tillagas, att sätta ord på hur maten smakar samt dess 

konsistens.  

 

På förskolan är matsituationen ett bra tillfälle för pedagogen att föra samtal med barnen 

eftersom denna situation anses vara en av de mest lugna tillfälle inom verksamheten. Tyvärr 

så finns det dagar då det är väldigt stressigt på förskolan och då glöms samtalen bort och 

pedagogen fokuserar mer på att barnen snabbt ska få i sig maten än att bibehålla lugnet kring 

bordet som Andersson (1991) menar är så viktigt.  

 

Hur ska man som pedagog göra för att skapa den bästa matsituationen? Vi tror inte att det 

finns något bra svar men det finns enkla metoder för att göra den så trevlig som möjligt. Det 

som vi anser är en viktig faktor för ett gott klimat vid måltiden är att se till att det finns gott 

om tid för att äta. För att undvika en stressig miljö bör pedagogen inte fokusera på tiden, om 

det skulle vara så att barnen kommer till bordet sent någon dag så stressa inte igenom 

måltiden. Det finns då risk för att barnen inte äter, eftersom de känner av tidspressen. För att 

få barnen att inte tänka så mycket på själva måltiden så bör pedagogen samtala med barnen. 

Det behöver inte vara intensiva samtal, utan korta positiva meningar kan göra stor skillnad för 

barnen. Vid en dag då det är ett lugnt klimat vid matsituationen, då det är lite barn eller om 

alla barnen har kommit till matbordet i tid så är det viktigt att även då hålla fokus på barnen 

och vad de säger. Att lyssna på barnen är en viktig del i barnens utvecklig, men vi måste även 

ser till barnen som helhet. 
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Förslag till vidare undersökning 

När vi analyserade våra videoobservationer fick vi fram mycket information rörande 

matsituationen som inte var kopplat till genus. Bland annat kan man göra vidare studier på hur 

barn lär av varandra vid måltiden. Ett annat forskningsområde är att titta på matkulturen på 

förskolan för att se om maten har någon betydelse för barns aptit och klimatet kring bordet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev till vårdnadshavare 

Till vårdnadshavare för barn vid ******förskola.                   Ort 2010-08-18 

 

Hej! 

Kristin Äng och Christina Nordkvist heter vi och är studerande på högskolan i Gävle och vår 

sista termin omfattar ett examensarbete. Vi har fått möjligheten att utföra vår studie på ditt 

barns förskola och skulle bli väldigt glada om ditt barn vill delta och bli en del av vår studie.  

 

 

 

 

 

Vi kommer att med hjälp av videokamera att videofilma två-tre matsituationer på förskolan 

för att se hur det ser ut och går till vid matsituationen.  

 

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 använda 

några namn, varken förskolans, barnens eller pedagogernas.  

Efter studien kommer filmen att arkiveras på högskolan i Gävle innan den sen förstörs. 

 

Medverkan i studien är frivillig! Barn och/eller vårdnadshavare har rätt att säga nej till 

medverkan.  

Endast de barn som vill och har tillstånd från vårdnadshavare kommer att medverka.  

 

Vid eventuella frågor tveka inte att kontakta oss. Vi hoppas på stort intresse.  

 

Vänliga hälsningar och tack på förhand!  

Christina Nordkvist 0730****** ***@student.hig.se 

Kristin Äng 0730****** ***@student.hig.se 

 

Handledare: NN 026-******, 070******* ***@hig.se 

 

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

Tillstånd till observation          Datum:____________ 

□ Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att bli observerad 

 

□ Nej, jag ger inte tillstånd för mitt barn att bli observerad 

 

Mitt barn heter: ______________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarnas underskrifter 

 

___________________________________________________________________________ 

Vår forskningsfråga: 

Skiljer sig pedagogers förhållningssätt gentemot barnen i en matsituation beroende på om 

de är pojkar eller flickor? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till pedagogerna 

Till pedagoger vid *****förskola.                    Ort 2010-08-18 

 

Hej! 

Kristin Äng och Christina Nordkvist heter vi och är studerande på högskolan i Gävle och vår 

sista termin omfattar ett examensarbete. Vi har fått möjligheten att utföra vår studie på din 

arbetsplats och skulle bli väldigt glada om du vill delta och bli en del av vår studie.  

 

 

 

 

 

 

Vi kommer att med hjälp av videokamera att videofilma två-tre matsituationer på förskolan 

för att se hur det ser ut och går till vid matsituationen.  

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 använda 

några namn, varken förskolans, barnens eller pedagogernas. Du som personal har rätt att säga 

nej till medverkan i vår studie. Efter att studien är genomförd kommer materialet att arkiveras 

på högskolan i Gävle innan den sen förstörs. 

 

Vänliga hälsningar och tack på förhand!  

Christina Nordkvist 0730****** ***@student.hig.se 

Kristin Äng 0730****** ***@student.hig.se 

Handledare: NN 026-******, 070******* ***@hig.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår forskningsfråga: 

Skiljer sig pedagogers förhållningssätt gentemot barnen i en matsituation beroende 

på om de är pojkar eller flickor? 
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Bilaga 3 – Mind-map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojken får maten 

först vid tillfälle två, 

väldigt brydd i 

tillfälle ett. 

Flickorna försöker 

komma in i samtalen, 

men lyckas inte. 

Eller så tappar 

pedagogen deras 

uppmärksamhet.  

Tillsägelser – mest 

till flickorna 

Pojken får all 

uppmärksamhet eller 

ingen respons. 

Verkar inte finnas 

något mellanting. 

Pojken blir 

hjälpfröken – 

”omvänd genus” 

Pedagogen gör 

skillnad på flicka – 

flicka.  

Vardaglig 

kommunikation med 

pojken, men 

pedagogen verkar 

inte intresserad. 

Flickorna får bara 

frågor om maten. 

Pojken säger ”den 

där” och pedagogen 

skickar medan 

flickorna måste säga 

vad de vill ha.  

Litar mer på pojken, 

han får avgöra själv 

och ta egna beslut. 

Pedagogen stoppar 

pojken när han 

berättar något, 

genom att säga åt 

honom att äta. 

Ger olika 

förklaringar, 

beroende på om de är 

pojke – flicka, eller 

flicka – flicka. 

En flicka säger åt 

pedagogen: ”Vill 

göra själv!” 

Genus 


