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Abstract: I förskolans verksamhet sker kommunikation dagligen, detta innefattar 

både verbal och icke verbal kommunikation. Läroplanen (Skolverket, 2016, s.7) 

belyser att språket har en stor betydelse för barnens identitetsskapande och 

identitetsutveckling. Därför är det viktigt att skaffa kunskap om hur 

kommunikationen kan påverka barnens identitetsutveckling och 

identitetsskapande. Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärarnas 

kommunikation med barnen kan påverka barns identitetsskapande och 

identitetsutveckling. I denna studie har vi använt oss av kvalitativ metod i form av 

observationer. De frågeställningar som väglett oss i vår studie är, Hur kan 

förskollärarnas kommunikation vid måltiden skapa möjligheter för barns 

identitetsutveckling? Hur kan förskollärarnas kommunikation vid måltiden 

påverka barnens identitetsskapande ur ett genus och maktperspektiv? Resultatet i 

vår studie visar att förskollärarna använder sig av både verbal och icke verbal 

kommunikation i samtalen med barnen. Detta för att visa att de förstått barnen 

eller för att förskollärarna vill göra sig förstådda i kommunikationen. De 

möjligheter som förskollärarna ger barnen till sitt identitetsskapande och 

identitetsutveckling är i form av att förskollärarna tog tillfällen i akt och styrde 

över kommunikationen eller lät barnen ta initiativ och styra samtalen. En annan 

slutsats utifrån vårt resultat är att förskollärarna ger alla barn en möjlighet till 

deltagande i kommunikationen. Förskollärarna talade även direkt till barnen som 

egna individer genom att benämna barnen vid deras namn vid ett flertal tillfällen. 
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Inledning 
I förskolans verksamhet får förskollärarna många möjligheter till att samtala 

tillsammans med barnen. Redan när förskollärarna möter barnen och deras 

föräldrar i hallen inleds samtal. Detta kan då ske vid av och påklädning, i 

konflikter mellan barnen, vid toalettbesök, vid lek och vid de olika måltiderna 

under en dag. Kommunikation och samtal sker i olika sammanhang i förskolans 

verksamhet. Genom samtal och kommunikation främjas barnens utveckling och 

lärande. Då dagens samhälle kräver att alla människor bör kunna kommunicera så 

läggs grunden redan i förskolan för att förbereda barnen inför framtiden 

(Skolverket, 2016, s. 6-7).  

Kommunikation kan ske på flera olika sätt och behöver inte vara enbart genom det 

verbala språket. Det kan innebära att med hjälp av kroppen kunna uttrycka sig eller 

använda det som ett redskap för att förstärka det verbala. Grunden för att kunna 

kommunicera handlar om att alla människor ska kunna göra sig förstådda och att 

förstå andra (Bjar & Liberg, 2010, s. 18–19). Men att kommunicera är inte alltid 

lätt då missförstånd kan ske då mottagarens känslor och uppfattningar ser 

annorlunda ut gentemot dina egna (Hougaard, 2004, s. 5). Detta kan ställa till det 

då arbetet i förskolan skall genomföras på det sätt att alla barn respekteras och ses 

som en egen person. Med tanke på det så bör varje verksamhet ses över och 

diskuteras hur detta egentligen ter sig (Skolverket, 2013, s. 24). 

 

 Det är genom kommunikation, att lyssna och att föra dialog med barnen som 

förskollärarna kan visa barnen att de respekteras som människor. 

Kommunikationen har därför en stor betydelse för att uppnå trygghet hos barnen.  

Eftersom kommunikationen är en viktig del för att alla barn ska få uppleva sitt eget 

värde och bli bemötta därefter så krävs det att pedagogerna i förskolan reflekterar 

över sitt eget agerande. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s. 7) belyser att 

språket spelar en viktig roll för att varje barn ska ha möjlighet att hitta och skapa 

sin egen identitet. Genom att man som pedagog i förskolan kommunicerar verbalt 

och genom sitt kroppsspråk i mötet med barnen skapas möjlighet för dessa att 

finna sin egen identitet och bli trygg i den (Brodin & Hylander, 1997, s. 22). 

Eftersom att detta sker genom kommunikationen i förskolan så anser vi att det är 
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viktigt att synliggöra vilka möjligheter till utveckling barnen får och hur barns 

identitetsskapande och identitetsutveckling kan påverkas genom förskollärarnas 

sätt att kommunicera.  

 

Centrala begrepp  
Kommunikation – Kommunikation tolkar vi i detta arbete som olika sätt att 

uttrycka sig på. Detta kan ske både verbalt och icke verbalt och då genom 

exempelvis kroppsspråk och blickar.  

 

Samtal – Samtal tolkar vi i detta arbete som att en dialog sker mellan två eller flera 

människor där de kan utbyta tankar och idéer.  

 
Identitetsskapande – Detta tolkar vi i arbetet som att varje barn ska finna sin egen 

identitet och sitt eget jag. Detta är som ett första steg och barnen behöver här 

utforska och få möjlighet till att hitta sin identitet.  

 

Identitetsutveckling – Detta tolkar vi i arbetet som att varje barn ska kunna 

utveckla sin identitet. Detta bygger då på att barnen redan har funnit sin identitet 

men att nu istället kunna blir stärkt i sitt jag och kunna fortsätta sin utveckling till 

att bli en egen individ med stärkt självkänsla.  

 

Syfte och frågeställningar  
 
Syfte  
Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärares kommunikation med barnen 

vid måltidssituationer kan påverka barns identitetsskapande och 

identitetsutveckling.  

 

Frågeställningar  
• Hur kan förskollärarnas kommunikation vid måltiden skapa möjligheter för 

barns identitetsutveckling?  

• Hur påverkas barnens identitetsskapande av förskollärarnas 

kommunikation vid måltiden ur ett genus och maktperspektiv?  
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Bakgrund  
Inledningsvis redogör vi vad som står skrivet i styrdokumenten och fortsätter 

sedan med vad kommunikation är, hur makt och genus hänger ihop med 

kommunikation och vad som menas med identitetsskapande. Vi beskriver sedan 

hur vi gick till väga för att söka efter tidigare forskning och slutligen presenteras 

den tidigare forskningen kring kommunikation och identitetsutveckling.  

 
Styrdokument  
Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla barn som går i förskolan lära sig och 

utvecklas så långt som möjligt efter sin egen förmåga. Förskolan ska vara en rolig 

och trygg plats för alla barn där de ska kunna utveckla och stärka sin egen 

identitet. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s. 4, 8) har grundläggande värden 

som den baseras på och dessa värden belyser vikten av att alla barn i förskolan är 

lika mycket värda och detta är ett viktigt arbete som kontinuerligt bör arbetas med 

för att alla barn ska bli sedda för just den dem är. Förskolans uppdrag och 

strävansmål belyser att verksamheten ska främja och stärka barns 

identitetsutveckling och att de känner sig trygga i den, detta sker då främst genom 

samspel och kommunikation (Skolverket, 2016, s. 7, 9).  

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, s. 5) belyser att alla som verkar i 

förskolans verksamhet ska motarbeta traditionella könsmönster. Med detta menas 

att alla barn i förskolans verksamhet ska få utvecklas utan att pedagoger påverkar 

barnen utifrån vad de själva anser är kvinnligt eller manligt. Det är också viktigt att 

förskolan har i åtanke att barnen i verksamheten har olika bakgrund och att 

barnens olika erfarenheter bidrar till att forma hur barnen söker mening. Det blir 

därför viktigt att de vuxna i förskolans verksamhet agerar som ett stöd och visar 

intresse för barnens bakgrund så att barnen ska kunna skapa tillit till sin förmåga 

och utveckla sitt självförtroende (Skolverket, s. 6). Extra viktigt blir det för barnen 

som har annat modersmål än svenska att utveckla sin identitet. “Förskolan ska 

sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin 

kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt 

modersmål” (Skolverket, 2016, s.10).  
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Kommunikation i förskolans verksamhet 
Fast (2011, s. 67) menar att samtalen som sker dagligen i förskolans verksamhet är 

viktiga för att skapa relationer. Aspelin (2010, s. 26) nämner även att 

kommunikationen är viktig för att barn ska kunna skapa sociala band. Detta sker 

både genom det talade språket och genom icke verbal kommunikation. Det 

viktigaste är inte alltid vad det är som sägs, utan minst lika viktigt är på vilket sätt 

som det uttrycks. Fast (2011, s. 59) menar att kroppsspråket och samtalstonen 

förstärker det talade språket och att det spelar en stor roll i samtalen med barnen. 

Genom att kombinera dessa blir det lättare för barnen att förstå vad som menas.  

 

Fast (2011, s. 66) menar att det är viktigt att ge tid till barnen som vill samtala om 

någonting. Detta är viktigt för att samtalen kan fortsätta i nya riktningar och 

barnets tankar har möjlighet att utvecklas. Fast (2011, s. 61) menar att det 

förekommer felaktigheter i samtalen när barnens tal utvecklas. Det är då viktigt att 

som pedagog uppmärksamt fortsätta lyssna för att stärka barnet i tanken om att hen 

kan fortsätta samtala ändå. Aspelin (2010, s. 27) menar att varje samspel är unikt, 

där anpassas kommunikationen och dess form efter varje situation.  

 

Makt och språk  
Utifrån den postmoderna synen på makt så menar Börjesson & Rehn (2009, s. 37) 

att det inte alltid handlar om att tvinga människor till saker. Enligt denna syn 

innebär det att se till att kommunikationen sker på ett visst sätt. Börjesson & Rehn 

(2009, s. 57-58) belyser även Max Webers syn på makt. Enligt hans syn handlar 

makt om att en eller flera människor använder sig utav tvång för att få sin vilja 

igenom. Det finns flera olika metoder att genomföra detta på, men målet är hela 

tiden att minska på andra människors makt och få dessa att lyda. Dominans är ett 

vanligt begrepp som har liknande innebörd som Webers syn på makt. Dominans 

handlar om att den som har makten inte bryr sig om eller ens tänker på hur 

mottagarna av denna makt blir påverkade negativt.  

 

Börjesson & Rehn (2009, s. 82) intresserar sig för hur maktpositionerna ser ut när 

en kommunikation uppstår. Dem menar att människor inte bara samtalar med 
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varandra på samma villkor, utan att det alltid pågår makt och motstånd mot makt 

på ett eller annat sätt. Det är även viktigt att ta hänsyn till de oskrivna reglerna som 

existerar i varje social situation. Det kan handla om vilka samtalsämnen som är 

passande att ta upp eller på vilket sätt som dessa uttrycks.  

 

Åberg & Lenz Taguchi (2005, s. 67) belyser att makt pågår dagligen i 

verksamheten och att det är viktigt för pedagogerna att vara medvetna om detta. 

Att som pedagog uttrycka sig att man i verksamheten utgår ifrån barnens intressen 

är lätt att säga, men det är i slutändan pedagogerna som bestämmer vad av alla 

barnens intressen som de faktiskt kommer arbeta vidare med. Överväganden som 

dessa görs hela tiden och det är ett slags maktutövande från pedagogernas sida.  

 

Genus och kommunikation 
Dolk (2013, s. 231) menar att det pågår arbete med genus och jämställdhet i 

rutinsituationerna i förskolan, detta arbete är inget som stannar av bara för att det 

inte pågår vuxenstyrda aktiviteter. Ofta ses exempelvis påklädning och 

måltidssituationer som en rutinsituation, medan Dolk menar att dessa 

rutinsituationer som sker dagligen i förskolans verksamhet kan användas som 

metoder till att arbeta med frågor som rör genus. Eidevald (2011, s. 36-38) menar 

att genom arbetet med genus och jämställdhet i förskolan så handlar det främst om 

att barnen ska behandlas lika när en pedagog kommunicerar med dem. Samtidigt 

så försöker pedagogerna kompensera och agera mot normen där exempelvis pojkar 

tilltalas mer mjukt och flickor med häftigare uttryck.  

 

Identitetsskapande och identitetsutveckling 
Engdahl & Äremalm-Hagsér (2015, s. 130) refererar till Sommer och Stern som 

påpekar att man inte föds som tomma blad, utan att alla redan från början har 

förmågor för att kunna kommunicera och interagera med andra som bidrar till att 

identiteten utvecklas. Stern menar att genom tiden som barnen får spendera 

tillsammans med vuxna som är engagerade och alltid finns nära till hands så blir 

möjligheterna större för barnen att finna sin egen identitet. Det är genom dessa 

samspel som varje barns identitet får kraft att blomma ut redan i barnens tidigare 

år. Engdahl & Äremalm-Hagsér (2015, s. 130) refererar till Meadow som menar 
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att barnen utveckling främjas i miljöer där de känner sig trygga och kan få utlopp 

för sina känslor samt att det finns rum för samspel. 

 

Tidigare forskning  
Här nedan beskriver vi hur vi gick till väga för att söka forskning och sedan vad 

för tidigare forskning som hittades och berör studiens syfte. Vi har delat upp den 

tidigare forskningen efter kategorierna kommunikation och identitetsutveckling.  

 

Sökning av forskning  
När vi skulle söka efter tidigare forskning till vår studie så ville vi hitta 

avhandlingar och vetenskapliga artiklar som berör ämnet kommunikation, 

identitetsskapande och genus. Vi använde oss av sökmotorerna libris, summon, 

google schollar och avhandlingar.se. De sökord som användes var förskol*, 

kommunikation*, dialog*, identitet*, genus*, subjekt* och individ*. Stjärnan efter 

varje ord betyder att det valda ordet endast behövde finnas med i sökningen men 

att sökmotorn kan lägga till ord före eller efter.  

Kommunikation  

Enligt Bae (2009, s. 7-8, 14) så bidrar måltidssituationerna till att sampel och 

kommunikation uppstår mellan pedagoger och barn. Genom att det skapas dialoger 

där båda parter ger och tar så ser pedagogerna barnen som kunskapsbärare och 

som kompetenta. Dalgren (2017, s. 201-202) påpekar i sin studie att kroppsspråket 

spelar en viktig roll för små barn när dem kommunicerar. Det är speciellt viktigt 

för att barnen ska kunna delta vid måltidssituationerna i förskolan och med hjälp 

av detta kunna styra över sin egen medverkan. Pekningar är till största delen det 

kroppsliga sätt barnen använder sig av när de vill uttrycka någonting under 

måltiden. Med hjälp av detta uppstår samspel mellan barnen och pedagogerna i 

förskolan där de tillsammans kan kommunicera på fler sätt än endast verbalt. Det 

är viktigt att kommunikationen fungerar och att använda sig utav kroppsspråket är 

då en betydelsefull aspekt när det verbala språket saknas. Med hjälp av 

kroppsspråket kan barnen söka kontakt och uttrycka sig själva utan att en pedagog 

är den som tar initiativet till att samspel sker.  
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Fredriksson Sjöberg (2014, s. 123-125) menar att dialoger uppstår varje dag i 

förskolans verksamhet. Detta gör även att andra barn ibland ansluter vilket bidrar 

till att dialogen antingen fortsätter eller upphör. Vad som sker beror på om det är 

pedagogen eller något av barnen som tar initiativ till att bjuda in ett till barn. 

Resultatet visar dock att pedagogens roll och bemötande är det som påverkar 

dialogens fortsättning eller avslut mest. I Månssons (2000, s. 158) avhandling har 

resultatet visat att pedagogerna vid flertal tillfällen samspelar och svarar barnen 

när de tar initiativ till att kommunicera. I vissa fall har pedagogerna ignorerat 

barnens signaler, det finns dock inget som påvisar om det finns skillnader mellan 

pojkar och flickor i dessa situationer. De skillnader som finns i kommunikationen 

bland pojkar och flickor är att pojkar till större del får fler utvidgade svar är 

flickorna. Detta gäller då inte i delvis vuxenledda situationer som exempelvis 

måltidssituationer, där finns ingen skillnad mellan svaren till varken pojkar eller 

flickor. Resultatet överlag visade att pedagoger och barn samspelar mer under 

måltidssituationer än vid andra tillfällen i verksamheten.  

 

Identitetsskapande och identitetsutveckling  

Månsson (2000, s. 207-208) menar att i de vuxenledda aktiviteterna där samspel 

mellan pedagogerna och barn sker så får pojkarna mer uppmärksamhet än 

flickorna. Detta bidrar till att pojkarnas identitet stärks eller deras uppfattning om 

att deras kön är viktigare. Flickornas identitet och kön blir då inte lika 

uppmärksammat och detta bidrar till att de får en lägre positionerad roll. Månsson 

(2000, s. 197) beskriver också att pojkar överlag får mer möjligheter till att föra 

längre dialoger. Även leenden och ögonkontakt ger pedagogerna mer till pojkarna, 

vilket bidrar till att pojkarnas identitet stärks. Månsson (2000, s. 197) belyser även 

i sitt resultat att pojkar och flickor inte får samma möjligheter att stärka sin egen 

identitet.  

 

Ackesjö (2014, s. 96) belyser att när barn flyttas över från förskola till 

förskoleklass så är inte det endast en fysisk process. Även den mentala processen 

är delaktig och deras identitet blir splittrad. Barn har skapat sin identitet i förskolan 

och vill även lämna kvar den där. När en övergång till förskoleklassen sker vill 
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barnen ha ett avslut och påbörja ett nytt skapande av sin identitet. Det handlar 

alltså om någon som barnen varit och vem de sedan kommer att bli. Nordin-

Hultman (2004, s. 169-170) beskriver i sin avhandling om att barns 

identitetsskapande kan ske på flera olika sätt. När Nordin-Hultman (2004, s. 168) 

lyfter fram synen på identitetsskapande, så gör hon det genom ett poststrukturellt 

perspektiv. Inom detta perspektiv ser man människan som någon som man blir 

istället för någon som man redan är. Varje människa blir påverkad i varje situation 

och det är genom detta som barnet tar på sig sin roll. Denna roll är inte densamma 

i varje situation utan den förändras beroende på vilka förutsättningar som finns och 

i vilken miljö som den befinner sig i. Nordin-Hultman (2004, s.171) belyser även 

om hur barnets identitet skapas och formas utifrån olika faktorer så som den 

pedagogiska miljön, möten med andra människor och de olika aktiviteter som 

erbjuds för barnen i verksamheten. Barnens identitetsutveckling är en konstant 

pågående process som blir påverkad av de olika situationerna i verksamheten.  

 

Teoretiska utgångspunkter  
Under denna rubrik beskriver vi vilken teoretisk utgångspunkt som vi utgår ifrån i 

vår studie. Den teoretiska utgångspunkten som vi valt är det sociokulturella 

perspektivet, och utifrån detta har vi även valt ut centrala begrepp som kommer 

hjälpa oss när vi ska analysera vårt resultat.  

 

Sociokulturellt perspektiv  
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och interaktion två viktiga 

aspekter för utveckling och lärande. Det sociokulturella perspektivet innebär att 

utveckling och lärande sker i sociala sammanhang och i möten med andra 

människor. Redskap och verktyg är två begrepp som finns inom detta perspektiv. 

Dessa begrepp belyser hjälpmedel som människan tar hjälp av för att kunna göra 

sig förstådd i olika sammanhang. Dessa redskap kan även ses som att varje enskild 

individ har erfarenheter sedan tidigare som sedan kan användas i nya sociala 

sammanhang (Säljö, 2000, s. 20–21). När vi människor kommunicerar med 

varandra så har vi en möjlighet att utbyta tankar och kunskaper med varandra. 

Varje enskild människa kan själv styra över vad man vill dela med sig av eller inte. 

De fysiska handlingarna som människan utövar blir till erfarenheter som sedan 
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andra kan ta del av genom samspel och kommunikation. Dessa erfarenheter kan 

sedan mottagarna använda sig utav (Säljö, 2000, s. 34-35).  

 

Den proximala utvecklingszonen  
Ett begrepp som Vygotskij nämner inom det sociokulturella perspektivet är den 

närmaste utvecklingszonen eller som även kallas för den proximala 

utvecklingszonen. Vygotskij lade i sina studier största delen av sitt engagemang i 

att se hur barn och vuxna interagerar och samspelar tillsammans. I dessa fallen var 

intresset stort vid att det var de vuxna som stöttade barnen framåt i utvecklingen. 

Vygotskij menar att inom den proximala utvecklingszonen så finns det avstånd 

som belyser olika stadier barnen befinner sig i. Dessa behandlar vart barnet står 

just nu i sin utveckling och sedan vad barnet kan utveckla om den får hjälp av en 

kompetent och vägledande vuxen. Det är genom dessa samspel som barnen erövrar 

kunskaper och för att i framtiden kunna utföra dessa på egen hand. Detta påvisar 

vilken roll pedagogerna har för att barnens utveckling ska kunna främjas och att 

allt barnen lär sig är beroende av andra människor och den miljö som de befinner 

sig i. Det är genom samspelen med andra individer som erfarenheter byts ut och 

sedan prövas. Barnens kunskaper lärs in genom att få ta del av andra individers 

handlingar och erfarenheter, för att sedan kunna utföra dessa själva. Barnens 

kunskaper som de erövrar är baserade på vad individerna sedan tidigare har för 

erfarenheter och vilka normer som råder (Askland & Sataoen, 2014, s. 200–201) 

För att främja barnens utveckling kan förskollärarna i verksamheten stötta och 

utmana barnen i både organiserade och oorganiserade aktiviteter. Det är därför 

viktigt att reflektera kring hur stöttningen kan ses som en del av den dagliga 

verksamheten (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013, s.74-75).  

 

Artefakter  
Inom det sociokulturella perspektivet benämns begreppet artefakter och dessa kan 

då kopplas till kultur. Säljö (2002, s. 29) menar att kultur innefattar flera olika 

normer och värderingar som varje individ bär med sig, dessa utbyter alla 

människor i interaktion med varandra. Normer och värden kan då tolkas som olika 

resurser som vi får av andra människor.  
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När Säljö (2002, s. 29-30) benämner kulturer innefattar det både intellektuella och 

fysiska artefakter. Vi tolkar att de intellektuella artefakterna i förskolans värld kan 

vara genom att förskollärarna överför normer till barnen som exempelvis belyser 

frågor om genus. Säljö (2002, s. 29-30) belyser sedan att de fysiska artefakterna 

kan innebära föremål som används för att ex. kunna kommunicera eller väga saker. 

Vi tolkar att de fysiska artefakterna inom förskolans värld kan innebära att 

förskollärarna lyfter barnen för att visa hur man sitter vid matbordet. Säljö (2002, 

s. 29-30) menar att de fysiska och intellektuella artefakternas samverkan förvärvas 

alltså genom interaktion med andra människor, för att individen sedan ska kunna 

användas i andra sammanhang. ”I en kultur utvecklas således artefakter” Säljö 

(2002, s. 30). Eftersom artefakterna är beroende av hur alla människor samspelar 

och interagerar så är samhällets utveckling helt beroende av alla oss människor 

som formar och skapar den världen vi lever i (Säljö, 2002, s. 30).  

 

Metod 
Under denna rubrik presenteras metoden vi använde oss av, trovärdigheten, 

genomförandet och analysprocessen.  

 

Valet av metod  
I vår studie använder vi oss av en kvalitativ studie med observation som metod. 

Detta val gör vi eftersom vi vill observera några förskollärares olika sätt att 

kommunicera med barnen. När forskare använder sig utav en kvalitativ metod så 

är tanken att försöka förstå hur en viss situation faktiskt ter sig i verkligheten 

(Alvehus, 2013, s. 20). Forskaren bör vara följsam i observationen för att på så sätt 

kunna samla så mycket relevant data som möjligt (Malmqvist, 2007, s.131).  

 

Vi väljer att vara icke deltagande observatörer. Detta för att vi inte ska ha någon 

inverkan på måltidssituationerna och endast observera förskollärarens sätt att 

kommunicera (Franzén, 2014, s.62). Detta underlättar även för oss då vi använder 

oss av anteckningar som görs löpande under observationernas gång. Detta görs 

genom att kortfattat beskriva vad som observerats med koppling till syftet 

(Kihlström, 2007a, s.31). Eftersom vi använder löpande anteckningar så utgår vi 

ifrån ostrukturerade observationer. Med detta menas att vi inte är helt bestämda 
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med vad som kommer observeras, utan vi är flexibla och följer det som sker under 

observationens gång för att sedan analysera materialet (Kihlström, 2007a, s. 31).  

 

Validitet och reliabilitet  
När vi valde metod utgick vi ifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Syftet och 

frågeställningarna var riktade mot att vi rent praktiskt ville se och höra hur 

förskollärarna kommunicerar vid måltiderna. Därför var observation en passande 

metod eftersom vi inte ville undersöka hur förskollärarna tänker och resonerar. Att 

välja rätt metod är viktigt för att den ska passa syftet för det som ska undersökas 

(Kihlström, 2007b, s. 228).  

 

Då vi är två stycken som samlat in data på två olika ställen så samlades det in ett 

varierat resultat. Vi valde att använda oss av löpande protokoll eftersom vi inte var 

helt bestämda vid vad vi skulle observera. Vi var båda säkra på grundtanken som 

belyser kommunikation och identitetsutveckling, men vi visste inte just vad inom 

dessa två områden som vi skulle observera då detta fick visa sig under 

observationernas gång. Detta gör att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om 

det endast varit en av oss som samlat in data då det finns olika faktorer som 

påverkar vad som blev antecknat. När man är två som genomför samma studie är 

det viktigt att båda har fokus på samma saker och att man noggrant pratat ihop sig 

om det som ska observeras. Om observationerna genomförs på samma ställe så är 

resultatet mer trovärdigt då anteckningarna kan jämföras från samma observation.  

 

Fördelen för oss att använda observation som metod är att vi i tidigare kurser har 

observerat under vår verksamhetsförlagda utbildning, vilket gjort att vi fått träning 

inom denna metod inför denna studies genomförande (Kihlström, 2007b, s. 232). 

För att studien skulle kunna vara mer trovärdig med tanke på valet av metod, så 

kan det vara bra att använda sig utav flera metoder för att undersöka samma 

område, exempelvis. genom att använda sig utav både observationer och intervjuer 

(Kihlström, 2007b, s. 231). Vi valde att använda observationer just för att kunna se 

rent praktiskt hur det fungerar i verksamheten. Hade vi använt intervjuer och 

förskollärarna skulle prata om hur de arbetar för att skapa möjligheter och stärka 

barnens identitetsskapande och identitetsutveckling så hade vi endast kunna höra 
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hur de beskriver sitt arbete istället för att faktiskt se hur dem praktiskt arbetar med 

detta.  

 

Urval   
Då vi är två som genomför denna studie så fick vi göra två olika urval när vi skulle 

välja förskolor att observera på. Det första urvalet gjordes genom att studenten 

sedan tidigare har god kontakt med två av förskolorna i kommunen. Studenten 

samtalade med förskolechefen om studien och vilka krav vi hade, det vill säga att 

det skulle finnas två förskollärare och att barnen var i åldern 3-4 år. Ena förskolan 

hade flera förskollärarstuderande som var ute på sin verksamhetsförlagda 

utbildning, vilket gjorde att den andra förskolan var att föredra. Det fanns då två 

avdelningar att välja på och på ena avdelningen upplevde pedagogerna att det var 

väldigt rörigt just nu men att studenten var välkommen ändå. Den andra 

avdelningen hade barn som var 3 år och där arbetade två förskollärare som var 

villiga att låta studenten observera under måltiderna.  

 

Det andra urvalet gjordes genom att studenten skickade ett mail till förskolechefen 

i kommunen, även där skrev studenten vilka krav vi hade på förskolorna. Det tog 

lång tid innan ett svar kom, men en förskola var villig att låta studien genomföras 

där. Studenten fortsatte då kontakten och hittade sedan en avdelning där det var 

barn i åldrarna 3-5 år och där arbetade det två förskollärare som var villiga att låta 

studenten observera under måltiderna.  

 

Genomförande  
När vi genomförde observationerna så valde vi att observera 2 förskollärare var. Vi 

observerade 15 måltider, som då motsvarar sammanlagt 5 dagar på förskolan. Det 

innebär alltså att under dessa dagar observerade vi både frukost, lunch och 

mellanmål. Vi använde oss av ostrukturerade observationer som då innebar att vi 

använde oss av ett löpande protokoll där vi kontinuerligt antecknade vad vi såg 

och hörde under de olika måltiderna. Vi hade sedan tidigare definierat vad 

kommunikation och identitetsskapande var för oss för att vi skulle vara insatta i 

vad vi skulle observera. De andra delarna som genus och makt tillkom efter att vi 

båda observerat detta genom förskollärarnas kommunikation och att vi fick fram 
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liknande resultat. Vi diskuterade även kring om resultatet av våra observationer 

kan ha påverkats av hur vi satt under observationerna. En av oss satt vid sidan av 

för att observera måltiden medan den andra satt med vid bordet när 

observationerna genomfördes, detta på grund av att personalen påpekade att 

studenten kunde sitta med vid bordet i tron om att det skulle bli bekvämare för 

barnen. Dock var studenten fortfarande en icke deltagande observatör genom att 

inte delta i några samtal under måltiden. Efter varje observation satte vi oss ner på 

var sitt håll och skrev ner det vi observerat i ett worddokument. Detta gjordes utan 

att analysera vårt resultat då vi sedan skulle göra det tillsammans. När alla 

observationer var renskrivna och inlagda på datorn så förstördes anteckningarna 

som vi skrev under observationernas gång.  

 

Analysprocessen 
Innan vi började analysera vårt insamlade material så delgav vi varandra först 

enbart resultatet av observationerna. Vi valde sedan att dela upp resultatet efter 

olika teman och dessa baserade vi på det som vi skrivit som rubriker i bakgrunden 

och i tidigare forskning. Fokus låg hela tiden på förskollärarens sätt att 

kommunicera men sett ur olika perspektiv på detta. Vi kunde då lätt plocka isär 

vårt material och lägga in våra observationer under dessa rubriker. Vi diskuterade 

tillsammans fram och tillbaka om vart observationerna passade in, vilket bidrog till 

att vi fick ta del av varandras olika sätt att se på det. Vi valde sedan ut ett teoretiskt 

perspektiv och olika begrepp som vi använde oss av för att kunna analysera vårt 

gemensamma resultat. När analysprocessen var klar gick vi vidare till att diskutera 

det analyserade resultatet. Vi gick då tillbaka till bakgrunden och tidigare 

forskning och kopplade detta till resultatet.  

 

Forskningsetiska principer  
Enligt Vetenskapsrådet (2002) bör de forskningsetiska principerna beaktas när en 

studie genomförs. Vi har gjort olika etiska ställningstaganden genom hela studiens 

gång. Informationskravet är den första punkten som innebär att de berörda i 

studien ska informeras om syftet. Vi skickade ut ett varsitt informationsbrev 

(Bilaga 1 & Bilaga 2) till vårdnadshavare och berörda pedagoger på förskolan. Där 
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beskrev vi studiens syfte, vilken metod samt vilken påverkan studien kommer ha 

på deltagarna.  

 

Samtyckeskravet som är punkt två innebär att vårdnadshavare och pedagoger ska 

ge sitt samtycke till att vi genomför observationer på förskolan. De kan när som 

helst avbryta sitt deltagande utan motivering. Detta skrev vi i informationsbrevet 

och lämnade även där våra samt handledarens kontaktuppgifter för att lätt kunna 

avbryta.  

 

Den tredje punkten är konfidentialitetskravet som belyser det samlade materialets 

sekretess. Vi har skrivit på papper som berör tystnadsplikt så inget som vi 

observerar hamnar utanför förskolan utan endast används i vårt examensarbete. 

Anteckningar görs på papper som sedan skrivs rent i låsta datorer som ingen 

utifrån kan komma åt. När anteckningarna från pappret är överförda till datorn som 

är låst så förstörs dessa. Vi skrev i informationsbrevet att deltagare kommer vara 

helt anonyma och att inget kan kopplas till varken förskolan, pedagogerna eller 

barnen.  

 

Den fjärde och sista punkten är nyttjandekravet som innebär att ingen information 

lämnas ut eller används till något annat än till denna studie. Även detta skriver vi i 

vårt informationsbrev så de berörda vet att materialet endast används för 

examensarbetet och kommer hanteras av oss och handledaren.  

 

Resultat  
Under denna rubrik redovisas det analyserade resultatet utifrån våra observationer. 

För att lättare kunna läsa detta så har vi delat upp resultatet i rubriker som baseras 

på de likheter vi såg i de olika observationerna.  

 

Hur förskollärarnas kommunikation påverkar barnens 
identitetsskapande och identitetsutveckling  
Under observationerna visade det sig att förskollärarna vänder sig till och håller 

ögonkontakt med det barnet som de kommunicerar med. Då vissa barn är mer 

socialt aktiva så blir förskolläraren mer vänd åt dessa barnens håll. Beroende på 
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vart resterande barn är placerade vid bordet så hamnar förskollärarens rygg vänd 

mot de mer tystlåtna barnen. Observationerna visar även att när förskolläraren 

samtalar med ett barn och flera andra barn vill ha kontakt med förskolläraren 

samtidigt så försöker förskolläraren att flytta blicken mellan alla barnen. I enstaka 

fall söker förskolläraren ögonkontakt och ler åt barnen även fast inte ett samtal 

pågår.  

 

Observationerna visar att förskollärarna kommunicerar genom både verbala och 

icke verbala uttryck. Detta för att både göra sig själv förstådd och samtidigt för att 

visa att de förstår barnen. De tystlåtna barnen bemöts oftare med få ord istället för 

hela meningar av förskolläraren och istället används kroppsspråket mer flitigt 

genom ex. pekningar. Barnen som är mer framåt och socialt aktiva bemöts med 

längre samtal och fler följdfrågor av förskolläraren.  

 

I de flesta fall visar observationerna att när förskollärarna samtalar med ett barn 

vid måltiden så försöker förskolläraren göra resterande barn vid bordet delaktiga i 

samtalet genom att ställa frågor till dessa som berör ämnet. Skillnader finns när det 

är ett barn som startar upp och leder ett samtal med förskolläraren. De andra 

barnen vid bordet har då svårare att träda in i det pågående samtalet.  

Observationsstudien visar till största del att förskollärarna tilltalar barnen vid sina 

namn när ett nytt samtal startas. Under samtalens gång så tilltalar förskolläraren 

barnen med “du”, “henne” eller “honom”, men vid några av observationerna 

tilltalades inte barnen vid sina namn när ett nytt samtal startades.  

 

Vårt resultat visar att förskolläraren upprepar det barnen säger om det uttalas 

otydligt. I enstaka fall så försöker inte förskolläraren med detta fler än två gånger 

med att upprepa vad barnet säger och avslutar istället genom att ha ögonkontakt 

med barnet och nicka.  

 

Vår studie visar att förskollärarna låter barnen själva lägga mat på sin tallrik. 

Förskolläraren frågar oftast om det går bra. Innan hen hjälper barnen vid bordet så 

ställs frågan om barnet vill ha hjälp eller inte. Förskollärarna uppmuntrar barnen 

när de försöker lägga på maten själva. I enstaka fall ber barnet förskolläraren om 
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någonting vid bordet. Förskolläraren svarar inte barnet utan bara skickar detta till 

barnet och säger varsågod.  

 

Under ett samtal vid en måltid börjar två barn prata om vad de ska vara under 

luciatåget. Barnen hamnar i konflikt om att man inte får vara det man vill. 

Förskolläraren går då in i samtalet och berättar att alla får bestämma helt själva.  

 

Förskollärarnas maktutövning genom kommunikationen  
Vårat resultat utifrån observationerna visar att makt utövas i måltidssituationerna 

vid tillfällen när barnen inte tycker om maten eller bara vill ha något visst som 

serveras. Förskollärarna menar då att barnen måste smaka maten som serveras och 

att de måste äta upp det de har på tallriken innan de får ta mer. Detta blir ett 

maktutövande då förskollärarna bestämmer hur det ska gå till och att barnen inte 

får bestämma själva.  

 

Resultatet visar även att barnen vid några tillfällen lägger sig på stolen eller sitter 

vända åt fel håll. Förskollärarna försöker då verbalt tala med barnen för att de ska 

vända på sig eller säga att de kan lämna bordet om de inte sätter sig ordentligt, 

men i vissa fall får förskollärarna sätta upp eller vända på barnen genom att lyfta 

dem. Maken utövas här genom att förskollärarna har bestämt regler kring hur 

barnen ska sitta vid bordet och om dem inte lyssnar så måste dem lämna bordet.  

 

Observationsstudierna visar även att turtagning förekommer vid 

måltidssituationerna men att barnen uttrycker att inte den rätta ordningen följs. 

Förskollärarna beslutar vems tur det är att få hjälp nästa gång och genom dessa 

handlingar så sker maktutövning ifrån förskollärarnas sida.  

 

Resultatet utifrån observationerna visar även att förskollärarna använder sig utav 

måltiden som ett medvetet lärtillfälle där de flera gånger diskuterar och samtalar 

om det tema som de har just nu på förskolan. Detta blir även då ett tillfälle att 

samtala om tidigare händelser, det vill säga vad de tidigare gjort när de arbetat med 

sitt tema. Förskollärarnas maktutövande sker då genom att de medvetet väljer 
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samtalsämne vid måltiden och väljer att använda måltidssituationen till ett 

lärtillfälle för barnen.  

 

Hur förskollärarna gör skillnad i kommunikationen mellan pojkar 
respektive flickor  
Observationerna visar att under flertalet av måltidssituationerna så blev flickorna 

tilltalade vid sina namn oftare än vad pojkarna blev. Pojkarna fick även vänta 

längre på sin tur vid de tillfällen när turtagning var aktuell. 

  

Resultatet visade att ett samtal pågick mellan två barn och att dessa hamnade i 

konflikt med varandra. Det diskuterades om att ett barn ville vara lucia medan det 

andra barnet sa att hon inte fick det. Förskolläraren gick då in i samtalet för att 

berätta att alla får bestämma själva vad dem vill vara.  

 

Överlag visade resultaten att pojkarna fick vänta längre på sin tur, dock visade det 

sig i en annan observation där turtagning var aktuell att en flicka fick vänta på sin 

tur. En flicka får hjälp med att bre sin smörgås och en annan flicka vill samtidigt 

ha hjälp. Förskolläraren ber henne vänta på sin tur men tar istället och hjälper en 

pojke vid bordet med sin smörgås. Flickan uttrycker att det var hennes tur före, 

förskolläraren ger då svaret att hon kan hjälpa flickan nu istället. I denna situation 

var det en annan förskollärare inblandad. 

 

Analys  
Utifrån det sociokulturella perspektivet menar man att barn tillägnar sig kunskaper 

och utvecklas genom kommunikation och interaktion med andra människor. 

Barnen har sedan tidigare artefakter och verktyg med sig som de använder sig av 

för att göra sig förstådda eller lösa problem. Genom kommunikation kan barnen få 

mer artefakter och verktyg för att utvecklas, därför är förskollärarnas sätt att 

kommunicera en viktig del i barnens utveckling (Säljö, 2000, s. 20–21). I några av 

observationerna blev barnen inte delaktiga i några samtal och detta gör att barnen 

går miste om att ta till sig nya artefakter och verktyg. Enligt våra observationer kan 

dessa artefakter ses som pekningar från förskollärarna när de ska förtydliga det 

som de uttrycker verbalt. Enligt den proximala utvecklingszonen så går de mer 
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tystlåtna barnen miste om att få vägledning när inte samspel med förskollärarna 

sker, detta bidrar då till att barnens utveckling hämmas (Askland & Sataoen, 2014, 

s. 200). Varje enskild individ har möjligheten att själv bestämma över vad som ska 

kommuniceras till andra människor (Säljö, 2000, s. 34-35). Detta bidrar till att 

förskollärarna själva kan styra över vilka artefakter och verktyg som överförs till 

barnen. I en av observationerna uttryckte förskolläraren att vem som helst får vara 

lucia. Detta uttalande kan förstås som ett medvetet val av förskolläraren då hen 

själv valde att gå in i barnens diskussion. De medvetna valen som förskolläraren 

gör i samspelen med barnen inkluderar även maktutövningen som sker i 

verksamheten. Förskolläraren styr samtalsämnet i observationerna vilket bidrar till 

att måltiden blir ett lärtillfälle. Enligt den proximala utvecklingszonen ska den 

vuxna stötta och utmana barnen så deras utveckling främjas (Askland & Sataoen, 

2014, 200-201). Detta blir då möjligt när förskolläraren väljer att göra måltidens 

samtal till ett lärtillfälle och möjligheter finns att just stötta och utmana barnen. 

Förskollärarna kan ställa vägledande frågor som berör temat på förskolan och detta 

bidrar då till att barnen tankar utmanas och för att hjälpa barnen nå nästa nivå i 

deras utveckling.  

 

Diskussion 
Under denna rubrik kommer vi att diskutera metoden som vi använt för att samla 

in material till denna studie och sedan diskutera det analyserade resultatet.  

 

Metoddiskussion 
Observation som metod påvisade tidigt svårigheter i studien. Då observationerna 

gjordes ostrukturerade som löpande protokoll var det svårt att veta vad som faktisk 

skulle observeras. Enligt överrenskommelse skulle observationerna visa hur 

förskollärare kommunicerar med barnen under måltidssituationerna. I diskussioner 

vi hade innan observationerna genomförts, kom vi fram till vad vi menade med 

just kommunikation, att den är både verbal och icke verbal. Vi upplevde 

svårigheter med löpande protokoll då det ledde till att många och långa 

anteckningar gjordes för att få med så mycket som möjligt vare sig det var relevant 

eller inte. I efterhand kom funderingar kring om det hade underlättat att i förväg 

bestämt att vi under de olika måltiderna skulle gjort flera observationer. Då hade vi 
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haft möjlighet att delat upp olika aspekter att observera vid de olika måltiderna 

som ex. enbart kroppsspråk eller enbart den verbala kommunikationen.  

 

I efterhand hade det underlättat att utgå ifrån strukturerade observationer och då 

använt oss av ett observationsschema. Ett observationsschema kan användas på så 

vis att man i förväg väljer vad som ska observeras. Schemat är sedan uppdelat efter 

olika rubriker och under dessa förs anteckningar av det som observationerna visar 

(Kihlström, 2007a, s. 31-32). Ett exempel, hade vi då i förväg bestämt att en dag 

observera hur många gånger förskollärarna benämner pojkarna vid namn, och då 

kryssar man ett kryss för varje gång man ser detta, då hade vi kunnat undvika 

förvirring och stress över att hinna med och anteckna allt som vi ansåg relevant för 

studien. Kihlström (2007a, s.45–46) tar även upp ett exempel som hade varit 

möjligt för oss att använda när vi ville observera om alla barn är delaktiga i 

samtalen under måltiderna. Det observationsschemat hade fungerat så att vi skriver 

upp alla deltagare som är delaktiga i måltidssituationen, och varje gång 

förskolläraren eller något barn tar initiativ till ett samtal så drar man ett streck 

mellan dem som kommunicerar. På så sätt hade vi då fått fram om något barn inte 

var delaktig i samtalen under måltiden.  

 

Diskussioner har även pågått om det kan vara så att resultatet blir annorlunda då 

förskollärarna var medvetna om vad syftet med studien var och på så sätt 

någorlunda vet vad som skulle observeras. Förskollärarna kan då agera annorlunda 

under måltiderna än vad de hade gjort om de inte var medvetna om vad som skulle 

observeras. Detta är inget som går att påverka då dem självklart behövde bli 

upplysta om varför studien skulle genomföras. Det finns funderingar kring om 

resultatet hade sett annorlunda ut beroende på antalet observationer vi gjorde, fler 

observationer på förskolorna hade eventuellt resulterat i ett annat resultat. 

 

Vi hade även diskussioner kring om vi skulle ha filmat observationerna, detta för 

att lättare kunna återgå och se om vi missat något. Missar kan ha gjorts i samband 

med att kroppsspråket skulle observeras då många anteckningar gjordes och vi då 

hade blicken nere i blocket stora stunder av observationerna. Bell (2006, s.192) 

skriver att det inte går att få med all data under en observation, och kan därför vara 
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betydelsefullt att i förväg ha helt klart för sig som observatör vad som ska 

observeras.  

 

Under observationerna satt en av oss med vid bordet och antecknade vad som 

skedde, detta beskrivs tidigare i arbetet varför. Den andra av oss satt vid sidan av 

och inte tillsammans med de andra runt bordet. Bell (2006, s.192) beskriver att det 

kan vara positivt att placera observatören där barnen ser personen som observerar. 

Detta för att undvika att barnen behöver vända sig om eller att dem eventuellt inte 

vill sitta stilla på sin stol. Ett nytt ansikte för barnen kan vara intressant och då går 

observatören miste om viktig datainsamling. Vi funderade även kring om vår 

placering runt bordet kan ha påverkat vårt resultat av observationerna. Barnen och 

förskollärarna var dock bekväma med oss båda under observationerna fick vi 

känslan av. I början fanns en nyfikenhet som sedan blev till en bekväm situation.  

 

Resultatdiskussion  
Under denna rubrik kommer vi att diskutera det analyserade resultatet i relation till 

bakgrunden, tidigare forskning och styrdokument. Vi har kategoriserat detta efter 

hur kommunikationen, makten och genus påverkar barns identitetsskapande.  

Kommunikationens betydelse för barns identitetsskapande  

I Förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s. 4, 8) står det om vilket uppdrag 

förskolans verksamhet har när det gäller att stärka barnens identitet och göra dem 

trygga i den. Detta hänger tätt ihop med samspel och kommunikation som är två 

viktiga aspekter för att kunna sträva mot detta. Bae (2009, s. 7-8, 14) belyser att 

måltidssituationer bidrar till att samspel och kommunikation uppstår mellan både 

pedagoger och barn. Genom att både ge och ta i samspelen så ser pedagogerna 

barnen som kompetenta och som kunskapsbärare. Eftersom vi observerat just 

förskollärares kommunikation vid måltiderna i förskolan så ser vi detta som ett sätt 

att ge barnen möjlighet att stärka sin identitet. Barnen får bli lyssnade på och 

förskollärarna uttrycker att just det som barnen har att säga är viktigt, och det kan 

vi se som stärkande för varje individs identitetsutveckling. 
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Aspelin (2010, s. 27) påpekar att varje samspel är unikt och att kommunikationen 

bör anpassas efter varje situation. I observationerna uppmärksammade vi att de 

mer tystlåtna barnen blev bemötta med mer enstaka ord istället för längre 

meningar av förskollärarna. Vi tänker då att det möjligtvis är så att förskollärarna 

anpassar sitt bemötande till barnen baserat på hur socialt aktiva de är. Med det 

menar vi att det kan vara svårare att hålla ett samtal vid liv om inte båda parter 

kommunicerar på samma villkor. Fast (2011, s. 66) belyser vikten av att ge barnen 

tid när de kommunicerar. Detta just för att deras tankar ska får tid på sig att 

utvecklas. I några av situationerna vi observerat så försöker förskolläraren göra 

resterande barn delaktiga i samtalen. Risken finns då att förskolläraren och barnets 

samspel tar slut snabbare än väntat då andra barn träder in och detta kan då göra att 

barnet inte får prata till punkt om det som var aktuellt. Detta kan då bidra till att 

barnet som först samtalade med förskolläraren inte blir sedd som kompetent utan 

upplever det istället som att de andra barnens tankar är mer viktiga. Om vi då 

istället ser det ur en de andra barnens perspektiv, då kan deras medverkan istället 

lyfta dessa som individer då de får uppleva att förskolläraren ser deras tankar och 

synpunkter som lika viktiga som alla andras. Med detta kan vi alltså se 

förskollärarens påverkan som både positiv och negativ beroende på ur vilka barns 

perspektiv man ser. Det som vi vill belysa är att förskollärarens agerande spelar en 

stor roll för hur fortsättningen av samtalet går och vilka möjligheter barnen får för 

att stärka sin identitet. Detta påpekar även Fredriksson Sjöberg (2014, s. 171) som 

belyser hur ett samtal fortsätter eller upphör när ett annat barn ansluter. Samtalets 

fortsättning är beroende av vem som tar initiativet till att det andra barnet får träda 

in, dock har pedagogen en stor påverkan på om ett samtal fortsätter eller upphör. 

Både Aspelin (2010, s. 26) och Fast (2011, s. 59) påpekar att kroppsspråket som 

används när flera människor samspelar är viktigt. Den verbala kommunikationen 

kan förstärkas genom att använda sig av kroppen som ett hjälpmedel. Under 

flertalet av observationerna har förskollärarna använt sig av kroppsspråk när de 

samspelar med barnen. Vi vill påtala att det är viktigt att förskollärarna använder 

sig av sitt kroppsspråk. Detta är speciellt viktigt tillsammans med de yngre barnen 

och de barn som saknar eller har svårigheter med det verbala språket. I någon 

enstaka observation observerade vi även att förskolläraren använde sig av sitt 

kroppsspråk till barnen även när inte något samtal pågick . Detta var då i form av 
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leenden och blickar som vi ansåg att förskolläraren använde sig av för att förmedla 

glädje och att barnen blev bekräftade.  

 

Förskollärarens maktpåverkan för barns identitetsskapande  

I flertalet av observationerna har vi sett hur makt ter sig genom förskollärarnas sätt 

att kommunicera. I situationer där barnen sitter vända åt fel håll vid bordet så 

utövar förskollärarna makt genom att säga åt barnen att de ska vända på sig. 

Barnen lyssnar inte på detta och förskollärarna vänder då på barnen så de hamnar 

åt rätt håll. Detta belyser Börjesson & Rehn (2009, s. 57-58) där de menar att makt 

handlar om tvång och att en person då vill ha sin vilja igenom. De menar att detta 

kan genomföras med hjälp av olika metoder så länge målet är att minska på 

makten hos någon annan.  Detta framträder tydligt i observationen då 

förskolläraren använder sig av både det verbala och icke verbala språket för att 

tvinga barnen till en viss handling. Börjesson & Rehn (2009, s. 123-125) belyser 

även att begreppet dominans påminner om synsättet om tvång. Dominans innebär 

att personen med makten inte tänker på mottagarna och om makten påverkar dem 

negativt eller inte. Vi tänker att makt inte behöver ses som någonting negativt och 

att förskollärarna inte menar att såra eller ha negativ inverkan på barnen. Makten 

är kanske nödvändig i dessa fall för att kunna upprätthålla ordning och struktur vid 

måltiden. Det är dock viktigt att förskollärarna är medvetna om makten som utövas 

och hur den kan påverka barnen. Detta belyser Åberg & Lenz Taguchi (2005, s. 

67) som menar att alla pedagoger bör vara medvetna om att makt pågår dagligen i 

den pedagogiska verksamheten. Det kan handla om att de tar sista beslutet när 

flera barn vill få sina viljor igenom. Dessa överväganden är ett slags maktutövande 

från pedagogernas sida. Detta såg vi i observationerna när förskollärarna valde att 

använda sig utav måltiden som ett lärtillfälle och då bestämde samtalsämnen. 

Även i de situationer där turtagning var aktuell så bestämde förskolläraren i vilken 

ordning allt skulle ske.  

 

Börjesson & Rehn (2009, s. 82) belyser hur maktpositioner kan uppstå i samtal och 

kommunikation. De menar att makt och motstånd mot makt förekommer hela tiden 

och att ett samtal aldrig sker på samma villkor. I situationer där förskollärarna styr 
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över vad barnen ska äta eller smaka på så använder de sig av maktutövning. 

Barnen använder sig samtidigt av motstånd mot makt genom att uttrycka sin egen 

vilja gentemot förskollärarens intention. Enligt Månssons (2000, s. 158) 

avhandling så visar det sig att pedagoger och barn samspelar mer under 

måltidssituationer än vid andra tillfällen. Vi anser då att det är viktigt att 

förskollärarna blir medvetna om makten som utövas då mest samspel sker vid 

måltidssituationerna. Vi tänker att maktutövning i dessa situationer ses som något 

positivt då makten kan användas för att exempelvis styra samtalsämnen och se till 

att alla barn blir delaktiga. Det är dock viktigt att reflektera över hur makten 

påverkar de möjligheter som ges till barnen för att kunna utveckla och stärka sin 

egen identitet.  

 

Identitetsskapande i relation till genus 

För att kunna se skillnader i kommunikationen till pojkar och flickor så hade 

observationer behövt göras under en längre tid. Under våra få observationer som 

gjordes så uppkom ett blandat resultat som kunde skilja sig mellan alla måltider, 

vilken förskollärare som satt med eller under olika dagar. Inget större mönster 

visade sig i observationerna kring kommunikationen mellan pojkar och flickor, 

vilket även Eidevald (2011, s. 36-38) menar att kan vara en del av ett genus och 

jämställdhetsarbete i förskolan. Han menar att inga större skillnader skall göras 

mellan pojkar och flickor utan att alla ska behandlas lika.  

 

En av de få skillnader är däremot att observationerna visar att flickorna i flera fall 

blev tilltalade vid sina namn oftare än vad pojkarna blev. Detta belyser Nordin-

Hultman (2004, s. 168) som en del av barnens identitetsskapande, då hon menar att 

barnen blir påverkade av varje situation i förskolan och vilken roll de tar på sig. 

Eftersom flickorna oftare blir tilltalade vid sina namn så tänker vi att detta kan 

stärka flickornas sätt att se på sig själva och stärka deras identitet.  

 

I en annan situation som observerades är där en flicka väntade på sin tur för att få 

hjälp med sin smörgås och förskolläraren istället hjälpte en pojke trots att det var 

hennes tur och hon påpekade detta. Månsson (2000, s. 207-208) belyser att 
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pojkarna får mer uppmärksamhet i vuxenledda situationer i förskolan. Då flickorna 

inte får detta bidrar det till att de får en lägre positionerad roll. Då vi upplevde att 

förskolläraren viftade bort flickans påpekande så tolkar vi detta som att det för 

förskolläraren inte spelade så stor roll vem som stod på tur. Flickan ville få fram 

sin åsikt men bemötandet av förskolläraren kan förstås som något nonchalant. 

Hade hon istället bett om ursäkt till flickan så skulle flickans ord värderas högre. 

Med dessa situationer kopplade till barns identitetsskapande och med blicken på 

genus så vill vi lyfta vad förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s. 5) belyser i 

dessa ämnen. Förskolan ska arbeta för att bryta traditionella könsmönster och att 

barnen ska få utvecklas utan påverkan från samhällets syn på vad som är kvinnligt 

och manligt. Detta blev även tydligt i den situation där barnen hamnade i konflikt 

om vem som fick vara lucia eller ej, där förskolläraren ville förmedla till barnen att 

det inte finns något rätt eller fel och att alla får göra som de själva vill. 

 

Slutsatser  
Resultatet visade att förskollärarna kommunicerar både verbalt och icke verbalt 

vid måltidssituationerna tillsammans med barnen. För att förskollärarna ska ge 

möjlighet för barnen att skapa och utveckla sina identiteter används den verbala 

kommunikationen ofta för att vägleda och utmana barnen i sin utveckling. Den 

icke verbala kommunikationen framträder i form av kroppsspråket där pekningar, 

blickar och leenden är centrala. Kroppsspråket används främst för att förstärka det 

verbala språket och detta bidrar till att förskollärarna ska kunna bekräfta att de 

förstår barnen och att de blir sedda. Dock visade sig vårt resultat att de mer 

tystlåtna barnen inte blev delaktiga i lika många samtal som de barn som är mer 

socialt aktiva. De möttes även med enbart enstaka ord eller pekningar istället för 

långa samtal. Detta bidrar då till att dem går miste om att ta till sig nya artefakter 

som kan bidra till att deras utveckling främjas (Säljö, 2000, s. 20-21).  

 

Sett ur ett genusperspektiv så är det svårt att dra några säkra slutsatser. Detta beror 

på att mer material hade behövt samlas in som berör just kommunikativa 

skillnader hos pojkar och flickor. Resultatet visade att flickor oftare blev tilltalade 

vid sina namn än pojkarna medan pojkarna fick hjälp före flickorna när det 

handlade om turtagning.  
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Resultatet visar att förskollärarna utövar makt genom kommunikation när det 

handlar om vad barnen ska ha på sin tallrik och vad de ska smaka på. Detta sker 

främst genom den verbala kommunikationen där även makt blir en del när 

förskollärarna styr över måltidernas samtalsämnen och vid turtagning. Även den 

icke verbala kommunikationen är aktuell när makt utövas och detta genom att 

förskollärarna vänder på barnen när de inte vill lyssna på deras verbala 

uppmaningar om att vända på sig.  

 

Överlag visar vårt resultat att förskollärarna arbetar med att utveckla barnens 

identitet på olika sätt. Utifrån resultatet kan vi se att förskollärarna tar till vara på 

de tillfällen som ges under kommunikationen vid måltider. Detta kopplar vi då till 

den proximala utvecklingszonen då barnen ges tillfälle för att utveckla sin identitet 

och uppnå nästa nivå (Askland & Sataoen, 2014, s. 200-201).  Detta visade sig i 

resultatet då förskollärarna arbetar med att alla barnen ska känna sig delaktiga i 

samtalen och ger dessa följdfrågor som ger barnen chans till att utvecklas. 

Förskollärarna både startar, upprätthåller och låter barnen ta egna initiativ till 

samtal under måltiderna. Resultatet visar även att förskollärarna arbetar mot 

traditionella könsmönster, och att både flickor och pojkar ska få samma 

möjligheter till att få sin röst hörd under samtalen som sker under måltiderna.  

 

 

Förslag till framtida forskning  
Denna studie har gett oss flera och nya tankar kring kommunikation och 

identitetsskapande. Det hade varit intressant att fortsätta med denna studie men att 

fått möjlighet att intervjua förskollärarna för att få reda på hur de tänker kring 

barns identitetsskapande och identitetsutveckling. Under observationerna uppkom 

tankar kring vissa händelser som vi hade velat diskutera tillsammans med 

förskollärarna för att få en inblick i hur de resonerar.  

 

Sett ur en annan aspekt ifrån vår studie är att det hade varit av intresse att 

observera vid andra situationer än enbart vid måltider. Detta för att kunna se 
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skillnader i hur kommunikationen kan se ut när inte situationerna alltid är styrda av 

en förskollärare som vid exempelvis fri lek.  
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Bilagor  
Bilaga 1 – Informationsbrev     

    2017-11-21 

 
 

 

 

Förfrågan om deltagande 
Under höstterminen 2017 ska jag tillsammans med en annan student skriva mitt 
examensarbete på lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Vår undersökning 
kommer att handla om hur pedagogernas kommunikation vid måltider påverkar 
barnens identitetsskapande och vi kommer att använda oss av icke deltagande 
observation som metod för vår datainsamling. Du tillfrågas härmed om deltagande 
i denna undersökning. 
 
Undersökningens syfte och innehåll 
Syftet med vår undersökning är att belysa hur förskollärarnas kommunikation 
påverkar barnens identitetsskapande vid måltidssituationer. Området är viktigt att 
undersöka för att kommunikation pågår dagligen i förskolan och denna kan 
påverka barnen väldigt mycket. Förskolans läroplan belyser att språket är viktigt 
för att barnen ska ha möjlighet att skapa och hitta sin identitet Vi ser fram mot ditt 
deltagande.  

 
Genomförande 
Vi har planerat att observera 2 st förskollärare som ska delta i undersökningen. 
Ditt deltagande kommer inte att innebära något extra av dig. Utan endast att agera 
som du brukar under måltidssituationerna. Jag kommer inte delta i någon form av 
aktivitet, utan endast vid sidan av observera förskollärarens sätt att kommunicera 
vid måltiderna. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som 
ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del 
av undersökningens resultat genom att kontakta mig eller min handledare. 
(Kontaktinformation finns längre ner).  

 
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv, min studiekamrat och 
min handledare. Din identitet som deltagare kommer inte att röjas, inte heller 
vilken skola/förskola undersökningen har gjorts vid. Personer – barn eller vuxna – 
som på något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. Insamlade data 
förvaras hos undertecknad och kommer endast att hanteras av mig, min 
studiekamrat och min handledare. All insamlad data kommer att förstöras när 
examensarbetet är godkänt och klart.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering.    
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Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter sitt deltagande så 
kommer detta inte att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen.  
  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
Handledare:   Student som tillfrågar:  Studiekamrat:  
Sanna Bäcke  Josefin Svensson  Jessica Magnell  
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Bilaga 2 – Informationsbrev  
 

    2017-11-14 

 

 
Förfrågan om deltagande 
 

Under höstterminen 2017 ska jag, tillsammans med en annan student skriva mitt 

examensarbete på lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Mitt namn är Jessica 

Magnell och mina kontaktuppgifter finns längre ned. Min undersökning kommer 

att handla om förskollärares kommunikation med barnen vid måltidssituationer 

och jag kommer att använda mig av observationer som metod för min 

datainsamling. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Undersökningens syfte och innehåll 

 

Syftet med min undersökning är att ta del av om förskollärares kommunikation vid 

måltidssituationer påverkar barnens identitetsskapande. Området är viktigt att 

undersöka för att måltiderna tar upp en stor del av den dagliga verksamheten. Vid 

måltiderna skapas många möjligheter för samtal tillsammans med barnen och 

diskussioner kring viktiga ämnen. Därför kan det vara viktigt att synliggöra 

kommunikationen mellan pedagog och barn under dessa situationer. Vårt intresse 

för detta ämne väcktes kring en diskussion om förskollärare tilltalar barnen med 

deras namn och vad detta då kan ha för betydelse för barnens identitet. Jag ser 

fram mot ditt deltagande.  
 

Genomförande 

Vi har planerat att 4 stycken förskollärare ska delta i undersökningen. Jag och den 

andra studenten kommer att observera 2 pedagoger vardera. Ditt deltagande 

kommer att innebära att jag observerar dig och din kommunikation till barnen 

under alla måltidssituationer som sker under en dag. Då även barn deltar i 
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kommunikationen under observationerna så tillfrågas även barnens föräldrar om 

deras barn får delta. Jag kommer att vara en icke deltagande observatör, som 

innebär att jag inte deltar i några aktiviteter, utan jag observerar situationerna vid 

sidan av. Vi kommer att genomföra observationerna under 2 dagar. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som ventileras i 

sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av 

undersökningens resultat genom att kontakta mig eller min handledare. 

 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv, min studiekamrat och 

min handledare. Din identitet som deltagare kommer inte att röjas, inte heller 

vilken skola/förskola undersökningen har gjorts vid. Personer – barn eller vuxna – 

som på något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. Insamlade data 

förvaras hos undertecknad och kommer endast att hanteras av mig och min 

handledare. All insamlad data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt 

och klart.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering.    
       
Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter sitt deltagande så 

kommer detta inte att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen.  

 

Förfrågan om samverkan till personal 

Ja jag vill delta i undersökningen             Nej, Jag vill inte delta i undersökningen 

 

 

 

Namn                                                           

 

Förfrågan om samverkan till föräldrar 

Ja, mitt barn får delta i undersökningen.      Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i 

undersökningen. 
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 Namn                                                           

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Sanna Bäcke  Jessica Magnell                                    Josefin Svensson  
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