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Sammanfattning 

Denna studies syfte var att ta reda på hur genus görs/konstrueras i förskolan och vad 
det kan medföra i form av möjligheter och begränsningar för barns egna utforskande.     
För att ta reda på detta observerades två olika barngrupper på en och samma förskola 
under deras fria lek: En grupp med yngre barn och en grupp med äldre barn. Under 
observationerna antecknades vad som skedde under den fria leken med hjälp av följande 
stödpunkter: oväntade händelser, upprepningar, kommentarer, interaktion, normer och 
normavvikande. Vid analys av empirin förhöll vi oss till ett poststrukturalistiskt 
perspektiv, närmare bestämt performativt tänkande, med tillhörande teoretiska begrepp 
för att identifiera hur barn och pedagoger förhöll sig till normer om kön. 
 
Resultatet visade att ju äldre barnen var desto mer framkom det att den fria leken var 
influerad av könsnormer. Ytterligare ett resultat var att det finns ett dilemma i 
förskolans uppdrag gällande att motverka traditionella könsmönster. Detta beror på att 
barn bär på normer redan innan de börjar i förskolan och då har en uppfattning av hur 
saker och ting ska vara, bland annat hur en ska vara som pojke respektive flicka.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: observation, kön, genus, performativitet, förskola, fri lek, utforskande. 



	

2	
	

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................... 3 

2. Bakgrund ................................................................................................................... 4 
2.1 Jämställdhetens innebörd .................................................................................................... 4 

2.1.1 Jämställdhet i förskolan .............................................................................................. 5 
2.2 Kön och genus .................................................................................................................... 5 

2.2.1 Kön och genus i förskolan .......................................................................................... 6 

3. Tidigare forskning .................................................................................................... 7 
3.1 Studier inriktade på pedagog och barns interaktion ........................................................... 7 
3.2 Studier inriktade på hur barn gör kön ................................................................................. 9 

4. Syfte och frågeställningar ...................................................................................... 10 

5. Teoretisk utgångspunkt och begrepp ................................................................... 11 

6. Metod för insamling av data ................................................................................. 12 
6.1 Urval och genomförande .................................................................................................. 13 
6.2 Reliabilitet och validitet .................................................................................................... 14 
6.3 Etiska överväganden ......................................................................................................... 14 
6.4 Databearbetning och analysmetod .................................................................................... 15 

7. Resultat och analys av observationer av de yngre barnen ................................. 15 
7.1 Avdelningen och barngruppen .......................................................................................... 15 
7.2 Normer om utseende och kläder ....................................................................................... 16 
7.3 Rollen som ”hjälpfröken” ................................................................................................. 17 
7.4 Pojkars och flickors könskodade lekar ............................................................................. 18 
7.5 Maktstrukturer .................................................................................................................. 19 
7.6 Pedagogers språk med pojkar respektive flickor .............................................................. 19 
7.7 Sammanfattning av barnens möjligheter och begränsningar ............................................ 20 

8. Resultat och analys av observationer av de äldre barnen .................................. 21 
8.1 Avdelningen och barngruppen .......................................................................................... 21 
8.2 Pedagoger och barns interaktion ....................................................................................... 22 
8.3 Barns interaktion med varandra ........................................................................................ 24 
8.4 Användandet av miljö och material utifrån kön ............................................................... 26 
8.5 Sammanfattning av barnens möjligheter och begränsningar ............................................ 26 

9. Diskussion ............................................................................................................... 28 

10. Slutsats ..................................................................................................................... 29 

11. Referenslista ............................................................................................................ 31 
 

 
Bilaga 1……………………………………………………………………………………33 
Bilaga 2……………………………………………………………………………………35 

 
 
 

 



	

3	
	

1. Inledning 

Idag skrivs det mycket om jämställdhet, sexualitet och kroppsaktivism i sociala medier. 
Människor vill ha rätt till sina kroppar, vissa vill inte könas och andra tycker att alla 
dessa diskussioner har gått för långt. Med andra ord är det ett hett ämne som kan 
kopplas till genus. Vårdnadshavare har åsikter och värderingar om vad de tycker deras 
barn ska och inte ska klä ut sig till på förskolan, vilka de ska leka med och vad de ska 
leka. Det är åsikter som vi måste bemöta utifrån förskolans läroplan och ta beslut om 
som arbetslag samt göra det vi anser vara bäst för barnen. Samtidigt måste vi ta 
vårdnadshavarnas synpunkter på allvar. Det är med andra ord mycket som spelar in i 
den verksamhet som bedrivs i förskolan och vi har många aspekter att ta hänsyn 
till.  Något som är säkert är i alla fall att alla barn ska ges samma möjligheter till 
utveckling och ha samma mänskliga rättigheter. Det sistnämnda kan kopplas till hur 
genus skapas i förskolan, vilket har intresserat oss en längre tid. Vi fick ett än mer 
utvecklat intresse efter vår kurs Ämnesdidaktik i förskolan med valbar fördjupning då vi 
arbetade med genusmedvetenhet i förskolan. Vi vill få en djupare förståelse av hur de 
som arbetar i förskolan, tillsammans med barn och miljö 
skapar/upprätthåller/gränsöverskrider/går emot könsnormer. Dessutom är det viktigt hur 
dessa normer styr de yngre och äldre barnen i förskolan samt vilka möjligheter kontra 
begränsningar detta kan medföra för deras lärande inom olika områden. Arbetets 
resultat utgår från två delstudier: Den ena rörande yngre barn och den andra rörande 
äldre barn. Den förstnämnda hade Victoria Gerhardt ansvar för och den andra ansvarade 
Emeli Nilsson för.  
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2. Bakgrund 

Jämställdhetsarbetet har funnits med en längre tid i Sverige men än är det inte helt 
jämställt, trots att Sverige anses vara ett av de mest jämställda länderna. 1969 skrivs det 
i skolans läroplan att pojkar och flickor ska behandlas likvärdigt men inte förrän 1979 
införs begreppet jämställdhet, förklarar Tallberg Broman. När förskolan år 1998 fick sin 
första läroplan skrivs arbetet för jämställdhet in, vilket tidigare inte varit lika tydligt 
(2002, s. 168, 170). I förskolans läroplan står det att förskolan ska motverka 
traditionella könsmönster samt könsroller. Det står även att flickor och pojkar ska ges 
samma möjligheter att utveckla sina intressen och förmågor utan att deras kön ska 
begränsa dem (Lpfö98, 2016, s. 5).  
 
Under åren 2015 till 2017 fick Skolinspektionen i uppdrag av regeringen att kontrollera 
kvalitén och förverkligandet av målen inom svenska förskolor. En del av uppdraget var 
att granska åtgärderna för arbetet för jämställdhet. Syftet var att se om flickor och 
pojkar får samma förutsättningar för utveckling av deras intressen och förmågor utan att 
begränsas av traditionella könsmönster och normer samt om det finns ett aktivt 
arbetssätt för jämställdhet (2017, s. 4-5). Resultaten visar att pedagoger på cirka hälften 
av förskolorna inte hjälper flickor och pojkar att pröva olika material och uppleva olika 
miljöer för att vidga barnens valmöjligheter. På en sjättedel av de granskade förskolorna 
gav inte pedagogerna möjlighet för flickor och pojkar att utveckla sina intressen och 
förmågor och många förskolor hade inte ett förhållningssätt kring genus under 
organisation av material och miljö, aktiviteter eller en dialog om förhållningssätt. De 
flesta förskolorna hade en jämbördig språklig samverkan med barnen oavsett biologiskt 
kön och barnen blev utmanade i frågor i lika stor utsträckning. Dessa resultat kopplades 
då till barnens rätt till likvärdiga förutsättningar att utveckla sina intressen och förmågor 
utan begränsningar från stereotypa könsmönster (2017, s. 11). 
 
Fortsättningsvis visar Skolinspektionens granskning att de flesta förskolechefer och 
huvudmän inte ger tillräckliga villkor för att förskolans arbete ska motverka stereotypa 
könsmönster/roller. I det systematiska kvalitetsarbetet innefattas inte 
jämställdhetsuppdraget av många huvudmän och förskolechefer och heller inte i den 
pedagogiska vägledningen. Pedagoger får inte den kompetensutveckling som behövs 
och inte heller reflektionstid för att kritiskt granska värderingar angående 
jämställdhetsuppdraget. Mer än två tredjedelar av pedagogerna känner sig inte bekanta 
med jämställdhetsuppdraget och har heller inte tolkat det gemensamt. Dessa resultat 
kopplas till förskolans jämställdhetsuppdrag (2017, s. 14-15). 

2.1  Jämställdhetens innebörd 
Enligt Wedin är jämställdhet ett mål som betyder att män och kvinnor ska ha samma 
rättigheter och även möjlighet att påverka såväl samhället som sin egen livssituation. 
Wedin förklarar fortsättningsvis utifrån FN:s förklaring om mänskliga rättigheter där 
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kön nämns, att alla människor föds fria oavsett kön, vilket betyder att jämställdhet är en 
mänsklig rättighet (2009, s. 17-18). Med andra ord innebär jämställdhet att kvinnor och 
mäns rättigheter bör vara likvärdiga och att inget av könen på något sätt ska ha makt, 
fördelar eller övertag över den andre. Svaleryd och Hjertson förklarar begreppet 
jämställdhet som relationen mellan kvinnor och män. Att arbeta med jämställdhet 
betyder att alla diskrimineringsgrunder är involverade fast ur ett förhållningssätt kopplat 
till kön (2018, s. 86). 

2.1.1 Jämställdhet i förskolan 
I och med att arbetet för jämställdhet står utskrivet i förskolans läroplan är det något 
som krävs av pedagoger och förskollärare. Tallberg Broman förklarar hur Sverige länge 
har beskrivits som ett land som ligger i framkant gällande jämställdhet. Staten har 
vidtagit åtgärder för att stärka jämställdheten och jämställdhetspolitiken har länge varit 
inställd på att nå jämställdhet på alla plan, exempelvis i barnomsorg och skola. Hoppet 
om att yngre och äldre barn ska få en mer jämställd framtid har gjort att fokus på 
jämställdhet i hög grad nu finns i utbildningssystemen (2002, s. 165-166). 
 
Förskolan ska förhindra att barnen i verksamheten blir diskriminerade eller kränkta. 
Kön och könsöverskridande identitet eller uttryck är två av diskrimineringsgrunderna 
och om ett barn på något vis blir diskriminerat utifrån någon av 
diskrimineringsgrunderna (eller blir kränkt) har vi som förskollärare plikt att anmäla det 
till huvudmannen. I Skollagen står det att barnen i förskolan ska ha samma möjligheter 
och rättigheter att utvecklas inom förskolans lärandeområden, oberoende av vem en är 
eller kommer ifrån (2010, kap 1, paragraf 8). I paragraf 4 i samma kapitel i Skollagen 
står det att utbildningen ska utgå ifrån de grundläggande demokratiska värderingarna 
och mänskliga rättigheter, vilka bland annat är jämställdhet och individens frihet (2010). 
Inom jämställdhetsarbetet i förskolan inbegrips ofta begreppen kön och genus, vilka vi 
nu kommer behandla nedan. 
 
Danielsson och Jansson förklarar att tanken är att barnen ska få möjlighet att få tillgång 
till allt och att det inte ska vara indelat i pojk- och flicksaker (2010, s. 9). Att detta står i 
förskolans läroplan tyder på att det är viktigt att bedriva en verksamhet som förhåller sig 
jämställt mellan pojkar och flickor, vilket betyder att barnen ska få samma rättigheter 
till att utvecklas till sig själv och inte utefter sitt kön. Danielsson och Jansson lyfter ett 
exempel om en pappa som kommer in på förskolan och ser sin son i klänning, så kallade 
kvinnokläder, som blir helt bekymrad över att sonen inte får vara man (2010, s. 9). Som 
tidigare nämnts handlar det inte om att rätta eller begränsa någon, utan att ge alla barn 
samma möjligheter oavsett biologiskt kön. 

2.2  Kön och genus 
Salmson och Ivarsson förklarar genus som en könsroll och hur vi människor är som 
kvinnor eller män. Det är förväntningar på hur vi människor ska vara och agera utifrån 
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vårt biologiska kön (2015, s. 194). Med andra ord menar de att genus är en social 
utformning som gjorts av samhället, av oss människor, så samhällets historiska normer 
påverkar oss i olika riktningar beroende på vilket vårt biologiska kön är och vi leds till 
mer feminina eller maskulina handlingar och uttryck. Trots dagens kännedom kring 
genus upprätthålls dessa könsroller. Salmson och Ivarsson förklarar att en grund till 
detta är att vissa fortfarande vill att könsrollerna ska finnas kvar utan förändring, dock 
att rollerna ska ha likadan status. Dilemmat blir då att barn får begränsade 
utvecklingsmöjligheter på grund av könsrollen de hamnar i på grund av deras biologiska 
kön (2015, s. 196).  
 
Som Svaleryd förklarar så föds vi utan några tidigare erfarenheter eller ett tidigare 
förflutet. Vi vet inte hur vi ska uppträda eller vad vår betydelse är. Vi människor formas 
utifrån andras uppfattningar när vi är och handlar, oftast utifrån biologiskt kön. De 
historiska normerna om vad som är kvinnligt och manligt gör att vi skiljer på varandra 
och att vi på förhand har en tanke om hur personer ska vara (2002, s. 23-24). Detta ger 
ytterligare perspektiv på hur vi som arbetar i förskola har chans till att antingen ge 
barnen möjligheter eller begränsningar i att överträda de historiska könsmönstren, vilket 
beskrivs vidare nedan. 

2.2.1 Kön och genus i förskolan 

Eidevald och Lenz Taguchi berättar att Sverige är det enda landet som använder sig av 
begreppet genuspedagogik. Andra länder tillämpar istället feministisk pedagogik eller 
arbete med jämställdhet. Enligt författare som forskat om jämställdhet är grunden till 
benämningen av genuspedagogik, i den genusvetenskap som forskats fram. I början av 
2000-talet blev tanken om att kön är något socialt konstruerat uppmärksammat i 
förskolan, vilket Eidevald och Lenz Taguchi tror ligger som grund för 
genuspedagogikens genombrott (2011, s. 19 & 26). Svaleryd och Hjertson skriver att 
genus i förskolan handlar om att alla i verksamheten ska vara medvetna om 
föreställningar och de omedvetna förväntningar som finns på könen. Att som pedagog 
vara medveten om förväntningarna som finns på pojkar och flickor menar Svaleryd och 
Hjertson är av yttersta vikt, då vi sitter på en stor makt och kan påverka barnen och 
deras identitetsformande. Arbetet med genus i förskolan menar de oftast tolkas på två 
sätt. Dessa två sätt är antingen att alla ska bemötas på samma sätt vilket medför att det 
inte bör finnas några stereotypa leksaker såsom dockor och bilar, eller att flickor ska ta 
del av det som i samhället anses vara “pojkigt” och tvärtom (2018, s. 89-90). Detta 
innebär till exempel då att flickor ska få mer erfarenhet av bilar och pojkar få mer 
erfarenhet av dockor. Dilemmat i att detta arbete kan tolkas på olika sätt är att det kan ta 
stopp vid att verka för jämställdhet och inte fortsätta till att motverka traditionella 
könsnormer och könsroller. 
 
Salmson och Ivarsson berättar att det finns forskning som visar att kvinnors och mäns 
biologi är mer lik än vad den är olik. Människor är inte lika. Det har dock inte med 
könen att göra, utan dessa skillnader kan bestå mellan två människor av samma kön 
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likväl som mellan två människor av olika kön. Trots detta finns det många myter som 
talar emot detta. Genom att fortsätta tänka att kvinnor och män fungerar olika kommer 
det vara svårt att förändra samhällets normer om kön och genus (2015, s. 204). Detta 
gör att förskolans arbete att motverka dessa föreställningar kan vara svårt, då både 
pedagoger och barn blir influerade av världen utanför förskolans grindar.  
 

3. Tidigare forskning 

3.1  Studier inriktade på pedagog och barns interaktion 
Flera studier fokuserar på samspelet mellan pedagog och barn och hur pedagoger 
bemöter flickor och pojkar i förskolan. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 
studerade hur könsmönster formas i förskolans verksamhet. Datamaterialet för 
undersökningen samlades in från sex förskolegrupper med hjälp av videoinspelningar. 
Fokus för inspelningarna var på lek och lärande under aktiviteter som var målstyrda och 
koncentrationen låg på samspelet mellan barnen och även mellan barn och vuxna. 
Videomaterialet transkriberades och analyserades (2009, s. 96). Resultatet visar att 
förhandlingar av genus finns oavbrutet i olika samspel i förskolan, enligt Ärlemalm-
Hagsér och Pramling Samuelssons studie. Genusmönster syns i barnens och 
pedagogernas samspel och Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson delar in 
samspelen i fyra olika sekvenser: särskiljande, beständighet, gemenskap och 
gränsöverskridande. I sekvensen beständighet kommer de fram till att stereotypa 
genusmönster upprätthålls i samspelet mellan pedagog och barn. Detta synliggörs 
genom att pedagogerna har en stereotyp uppfattning av vad pojkar kontra flickor 
intresserar och ägnar sig åt (2009, s. 97 & 100). Detta handlar exempelvis om att flickor 
skulle tycka om stillsamma lekar medan pojkar skulle föredra lekar som involverar 
spänning. Ytterligare ett resultat ur Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelssons studie 
är i sekvensen särskiljande där det visar sig att det maskulina är överordnat och att 
pojkarna i större utsträckning får reaktioner från lärare än vad flickorna får. Dessutom 
visar studien att det inte finns något observerat tillfälle där pedagogerna avsiktligt 
inbjuder barnen till gränsöverskridande, vilket är ett betydande resultat (2009, s. 97 & 
104). 
 
Sandström, Stier och Sandberg har studerat hur förskollärare i svenska förskolor 
förhåller sig till genus. De bad 17 förskollärare att berätta om sina problem kring just 
genus i verksamheten och de använde sig alla av metoden ”kritiska händelser” (2013, s. 
123). Sandström et al påvisar i sin studie att pedagogerna oftare är med i barnens lekar 
om leken är könsstereotypisk, till exempel när flickor leker med dockor i dockvrån eller 
pojkarna leker med bilar. De menar att pedagogerna är mer aktiva och är medskapare 
när barnen tydligt visar vilket kön de tillhör. De tycker då det är enklare att identifiera 
sig med barnen vid dessa tillfällen. Trots detta säkerställer Sandström et al att barn inte 
ser ett beteende som manligt eller kvinnligt i en diffus situation. Ett beteende blir 
manligt eller kvinnligt för att en man eller kvinna agerar i denna handling, vilket visar 
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att vi är som vi är på grund av hur vi beter oss. Sandström et al förklarar att pedagoger i 
förskolan ofta själva är omedvetna om sina egna föreställningar om genus och att de 
också kan ha svårt att se hur deras inställning påverkar (2013, s. 128).  
 
Sandström et al drar slutsatsen att det inte bara handlar om jämställdhet mellan könen, 
utan att varje barn oavsett kön ska få möjlighet att utforska och utvecklas inom alla 
områden oavsett vilket kön de tillhör. Förskollärarna ska uppmana barnen att överskrida 
könsmönster för att spelplanen till barnens identitetsutveckling ska vara större (2013, s. 
130). Sandström et al har under sin forskning tagit fasta på att förskollärare i den 
svenska förskolan ofta vet vad de ska säga om genus men har svårt att agera när det väl 
kommer på tal i verksamheten. De har även sett att pojkar får mer respons av lärarna än 
flickor (2013, s. 127 & 131). Detta är något som Eidevald också funnit i sin avhandling. 
Eidevald vill med sin avhandling påvisa vilka beteenden hos pojkar och flickor som 
accepteras i förskolan och vilka som inte accepteras. För att få fatt på detta har videor 
spelats in i en svensk förskolas verksamhet (2009, s. 1, 23 & 28). Eidevald har i sin 
avhandling också kommit fram till att pojkar och flickor bemöts stereotypt på förskolan. 
Fortsättningsvis menar han att det inte enbart är de vuxna som reagerar om ett barn går 
emot det könsstereotypa normerna, utan även barn märker om ett annat barn går emot 
dessa normer, oftast när det är pojkar som uppträder feminint, som tidigare nämnts 
(2009, s. 2 & 23). 
 
Eidevald lyfter även fram hur barn redan som nyfödda blir betraktade olika utefter sitt 
biologiska kön och att barnen också blir bemötta olika om omgivningen ser hen som 
pojke eller flicka. Detta innebär att barnen erbjuds varierande leksaker beroende på 
vilka kläder de har på sig samt att vi talar annorlunda med flickor än med pojkar. Det är 
till och med vanligt att vuxna bär och tar i dem på olika sätt. Pojkar får från ung ålder 
höra att de är en “liten fighter”, “vilding” eller annat dylikt medan flickor ofta får höra 
orden “älskling” och “lilla gumman” (2009, s. 21).  
 
Månsson har studerat samspelet mellan pedagoger och de yngre barnen på förskolan ur 
ett genusperspektiv. Studien genomfördes med hjälp av deltagande observationer, 
dagboksanteckningar, öppna intervjuer med pedagoger samt videoinspelningar (2000, s. 
21 & 113). Denna studie skiljer sig från de flesta andra ur denna kategori, då de oftast 
inte fokuserar på barnens olika åldrar. Månssons observationer visar att pojkar får 
respons av pedagogerna i större utsträckning än flickorna i de flesta situationerna men 
tydligast i de vuxenledda situationerna. I samlingar visas det att pedagogerna utvecklar 
pojkarnas kommentarer/svar mer än flickornas (2002, s. 148-149). Studien visar med 
andra ord att pojkar får mer bekräftelse av pedagogerna genom respons på svar, frågor 
och uppmärksammande ageranden. Månsson menar att detta bemötande från 
pedagogerna har stor betydelse för formandet av genus. Pojkarna dominerar i fler 
aktiviteter samt tar mer initiativ. Dock visade en observation exempel på att 
pedagogerna negligerade de pojkar som tog mest plats i samlingen för att en annan 
pojke skulle få komma till tals (2000, s. 150). Det mest betydelsefulla resultatet är 
analyserna av samlingssituationer där en pedagog styr visar att pojkarna dominerar och 
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denna pojkdominans visas lika i tidigare studier, menar Månsson. En anledning till detta 
är för att pojkarna ofta gör spontana verbala uttryck som pedagogerna utvecklar verbalt 
eller med kroppsspråk för att bolla tillbaka till de pojkar som tagit plats (2000, s. 159-
160). Med andra ord kan samspelet börja hos barnen som pedagogerna tar till sig och 
spinner vidare på. 
 
Fortsättningsvis hänvisar Månsson till Hirdmans myntade begrepp genuskoreografi, 
som innebär att kön till viss del skapas i samspel mellan barn och pedagoger. Detta görs 
genom situationer som är tillåtna och icke tillåtna beroende på om det är flickor eller 
pojkar som handlar. Dessa situationer är pedagogerna ibland med och styr omedvetet 
och dessutom olika beroende på kontext, visar observationerna (2000, s. 167-168). 
Upprätthållandet och formandet av genus görs även barn emellan, vilket vi går in på 
nedan. 

3.2  Studier inriktade på hur barn gör kön 
Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelssons studie som lyfts ovan studerar även 
samspel barnen emellan. Den fjärde sekvensen som Ärlemalm-Hagsér och Pramling 
Samuelsson benämner som gemenskap visar just samhörighet mellan barnen oavsett 
stereotypa genusmönster. Barnen visar omtanke och hjälper varandra i förskolans 
samtliga händelseförlopp. Sammantaget visar studien att barnen lever i en nyanserad 
vardag där genus skapas av alla förskolans aktörer. Barnen bibehåller de stereotypa 
genusmönstren men är även de som gränsöverskrider dem. Utifrån sekvensen 
gränsöverskridande sker oavbrutet nyskapande. Exempel på detta är när en pojke vill 
vara ”fröken” i en lek för då vidgar barnen sina ställningar och gestaltningar (2009, s. 
102-104).  
 
Månssons studerade (se 3.1) samspelet mellan pedagoger och yngre barn ur ett 
genusperspektiv. Studien visade trots fokus på interaktionen mellan pedagoger och barn 
visade studien att barnen själva är med i genuskonstruktionen. Resultat i Månssons 
studie visar att flickor i ung ålder uppträder som “hjälpfröknar” men inte pojkar. 
Exempel på hur detta visas är då flickorna hämtar pojkarna till samlingen och pratar på 
samma sätt till dem som de hört att pedagogerna gör (2000, s. 169-170). 
 
Davies har gjort studier som handlar om hur pojkar och flickor uppfattar och gör kön. 
Hon har bland annat läst feministiska sagor för barn från olika bakgrunder i Australien 
för att undersöka hur de uppfattar dem. För att dokumentera barnens kommentarer 
spelades varje läsning in och studerades sedan noggrant. Davies bestämde sig sedan för 
att observera på några förskolor för att se hur barnen lekte samt hade högläsning ur 
feministiska böcker för att få förståelse för hur de använde sig av dessa sagor i sin 
vardag. För att bearbeta materialet använde sig Davies av poststrukturalistiska teorier 
(2003, s. 8-9). Ett resultat hon upptäckte var att förskolebarn ofta använder fler olika 
klädesplagg för att visa vilket kön de tillhör, till exempel kjolar, handväskor och 
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dockvagnar för kvinnlighet men byxor, superhjältedräkter och vapen för manlighet. 
Barnen klädde sig ibland i det motsatta könets kläder för att kunna bete sig som det 
andra könet. Vid en situation var det en pojke som bar en kjol som blev slagen av en 
annan pojke. Han börjar efter en stund gråta och kastar då av sig kjolen och säger att 
han nu har byxor på sig. Slagsmålet slutar därmed abrupt och detta menar Davies är ett 
tydligt tecken på att unga pojkar redan i förskoleåldern tycker det är mer okej att ”gå 
på” en tjej än en kille. Slutsatsen är att barnen skapar och bevarar könsbestämmelserna 
och visar att det är viktigt att vara antingen pojke eller flicka efter samhällets normer, 
för att bli accepterad (Davies, 2003, s. 30-31 & 64). 
 
Blaise har studerat hur barn skapar kön i förskolan i USA. Under nio månaders tid 
samlade hon in material via observationer, inspelade samtal mellan barn, 
videoinspelningar, och intervjuer med både lärare och barn samt observerade barns 
användande av artefakter (2005, s. 89). Fem könsdiskurser påvisades i resultatet, vilka 
var: att bära femininitet, kroppsrörelser, smink, skönhet och samtal om mode, dessa 
diskurser visar hur barnen skapar och använder femininitet och hegemonisk 
maskulinitet (2005, s. 92). Blaise förklarar att det var lättare att se hur flickorna förhöll 
sig till könsnormerna än pojkarna, kanske för att hon själv är kvinna eller för att det var 
ett större antal flickor i gruppen. Det mest uppenbara sättet som barnen visade vilket 
kön de tillhörde var hur de fysiskt visade upp sig som flicka eller pojke. Det var viktigt 
för barnen att vara sitt kön på “rätt” sätt, till exempel genom att en flicka har på sig kjol 
och en pojke har byxor. Bland flickorna var det stort fokus på vad de hade för kläder på 
sig och de var rädda för att bli smutsiga om kläderna medan pojkarna inte brydde sig 
om de blev smutsiga. Flickorna sade ofta till varandra att dra ned deras kjol eller sitta på 
ett annat sätt då man kunde se deras underkläder. Pojkar upprätthöll även de normerna 
hur en flicka bör vara (2005, s. 93). Två pojkar som satt och byggde med Lego 
diskuterade huruvida det var viktigt att en modeflicka ska ha coola kläder, smink och 
parfym samt att de inte kan vara polis på grund av att de gillar att sitta och se snygga ut 
(2005, s. 96). Nedan presenteras studiens intention och dess frågeställningar. 

 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur genus görs/konstrueras i förskolan samt vilka eventuella 
effekter detta kan medföra i form av möjligheter och begränsningar för yngre och äldre 
barns lärande i relation till läroplanens olika ämnesområden. 
 
Följande frågeställningar driver arbetet: 
• Hur styr normer om kön den fria leken bland förskolans yngre/äldre barn? 
• Vilka effekter kan detta få i form av möjligheter och begränsningar till eget 

utforskande för de yngre/äldre barnen? 
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5. Teoretisk utgångspunkt och begrepp 

Vår teoretiska utgångspunkt är poststrukturalistisk teori och specifikt begreppet 
performativitet. Poststrukturalistisk teori har sitt ursprung från Freud, Marx och 
Foucault. Det är en avancerad ram för att kunna förstå relationen mellan människor och 
deras sociala omgivning. Den visar också på sociala förändringar i omgivningen. 
Strukturerna och processerna i vår sociala omgivning är mycket starka och de kan 
begränsa oss människor till att handla på ett visst sätt (2005, s. 10). Dessa strukturer är 
bland annat det vi kallar för normer. Davies beskriver att dessa processer ständigt är 
pågående och tanken om att jaget skapas i en ständigt pågående process är grunden för 
poststrukturalistisk teori. Strukturerna och processerna i samhället spelar en stor roll i 
hur vi sedan väljer att uppfatta oss själva som personer (2005, s. 11).  
 
Performativitet är ett begrepp myntat av den amerikanska professorn Judith Butler som 
beskriver hur genus konstrueras i sociala sammanhang där normer har en stor betydelse 
för skapandet. Genom vardagliga upprepningar befästs och ändras normer. Kön/genus 
skapas och återskapas på så vis performativt i våra dagliga handlingar (Hellman, 2010). 
Hellman klarlägger att Butler menar att flickig- och pojkighet rättare sagt är en effekt 
och inte en orsak till normer och praktiker (2010, s. 44). Butler hävdar att ingen är man 
eller kvinna per automatik utan personen görs till antingen kvinna eller man genom 
upprepade dagliga handlingar. Det är just det performativitet handlar om, att genus/kön 
görs och inte att en är antingen eller från början (2005, s. 9).  
 
Att förstå förväntningarna könen har utefter normer är viktigt för att göra sig begriplig. 
Det betyder alltså att flickor och pojkar i förskolan, enligt detta perspektiv, genomför 
upprepade handlingar när det till exempel kommer till val av lekar och aktiviteter, för 
att bli den sortens pojke eller flicka som förväntas utefter normer om kön. Detta kan 
exempelvis visa sig genom att flickor antingen sitter tyst runt ett bord i ateljén och 
pysslar eller leker rollekar i form av mamma, pappa, barn i dockvrån, medan pojkar 
springer runt med varsin bil eller bygger med lego. Hellman förklarar vidare utifrån 
Butlers teori att om en person inte kan identifieras som kvinna eller man är det ”svårt att 
bli till som mänsklig person” (2010, s. 43-44).  

  
Butler ifrågasätter heteronormativa definitioner av män och kvinnor, som syftar till att 
en person som är feminin är kvinnlig och kvinna, medan en person som är maskulin är 
manlig och man. Hennes begrepp ”den heterosexuella matrisen” är en av hennes mest 
kända idéer och är en modell av så kallad genustydlighet som betyder att en kropp i sig 
inte är förståelig utan kulturen vi lever i gör att vi tolkar en kropp som man eller kvinna 
(2005, s. 10). Denna matris ligger till grund för vad som anses vara godkänt eller inte i 
samhället, främst när det kommer till heterosexualitet. Butler menar att de två olika 
könen och heterosexualitet inte är frivilligt utan är något en person enligt samhället 
måste ingå i. Detta är det som anses vara naturligt i världens alla länder och bryter 
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någon mot denna heteronorm ses personen som onormal och kan på olika sätt bli utstött 
av sin omgivning (2005, s. 11). 
 
Butler beskriver att diskurser hör tätt samman med performativitet. En diskurs är en 
regelstyrd konstruktion av påståenden, begrepp, teser och teorier som tillsammans 
bildar en länk av artikulerade föreställningar om något. Dessa diskurser konstruerar det 
som anses vara det normala i samhället och gör att de andra som inte ingår i denna 
konstruktion anses vara avvikande (2005, s. 15). En diskurs styr med andra ord ett 
sammanhang, en tid eller en plats på vad sätt som blir möjligt att göra och säga just då, 
till exempel på vilka sätt det har varit eller är möjligt, enligt aktuella normer, att göra sig 
till en förklarlig flicka eller pojke ”på rätt sätt”. 
 
Salmson och Ivarsson förklarar normer som underförstådda bestämmelser som påverkar 
vårt sätt att handla, tänka samt vad vi förväntas göra. Normer påverkar också vem som 
får makt, då normer oftast överensstämmer med det den övervägande delen människor 
gör eller är (2015, s. 23). Exempel på en norm när det handlar om kön är att flickor har 
kjol och inte pojkar. Salmson skriver att det finns så kallade genus- och könsnormer i 
våra samhällen. En genusnorm handlar om hur vi förväntas bete oss som flicka 
respektive pojke och att dessa två bör särskiljas. Till genusnormerna hör den så kallade 
dominerande mansnormen in, vilket betyder att män/pojkar är av högsta rang. Det är 
därför en pojke som beter sig “flickigt” är en ögonbrynshöjare i mångas ögon, för att 
pojken anses flytta sig själv nedåt i hierarkin och bryter mot samhällets normer. 
Könsnormer handlar däremot om att vi förväntas vara pojke eller flicka. Anser en sig 
vara ingetdera eller däremellan, motsätter en denna norm och kallas icke-binär. Antalet 
personer som menar att de är icke-binära, trans eller queer ökar, men könsnormerna i 
samhället existerar likväl för det. Den så kallade cisnormen, som betyder att en anser sig 
ha en könsidentitet som antingen man eller kvinna är det som fortfarande dominerar 
(2017, s. 65). Längre fram i uppsatsen beskriver vi hur vi använt denna teori och 
begrepp i våra analyser. I nästa avsnitt beskrivs insamlingen av studiens empiri. 
 

6. Metod för insamling av data 

För att samla in data till vår studie har vi genomfört deltagande observationer på två 
olika avdelningar på en kommunal förskola i en liten ort i Sverige. Ejvegård förklarar 
deltagande observation som att vara mitt i en händelse där det finns chans att få en 
djupgående förståelse för det som sker. Att närvarande studera något ger en bredare 
förståelse, istället för att enbart läsa om det en studerar. Svårigheter som kan uppstå i 
deltagande observation är att vår närvaro kan påverka händelseförloppen (2009, s. 76). 
Esaiasson med flera kallar istället deltagande observation för direktobservation. Genom 
att själv vara på plats och observera det som ska forskas om behöver en inte förlita sig 
på vad andra säger om saken utan en själv får konkret uppleva händelserna en forskar 
om. Esaiasson med flera menar att denna typ av observation är passande då en ska få 
fatt i strukturer eller processer som för en subjektiv deltagare kan vara svårt att 
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benämna. De förklarar även att observationsstudier är vanligt inom den pedagogiska 
forskningen (2012, s. 303). Esaiasson med flera beskriver olika tillfällen då deltagande 
observation är ett bra sätt att samla in data. Tillfällen då det finns risk att människor 
handlar annorlunda än vad de säger att de gör samt när ens forskning involverar unga 
barn som ännu inte har ett utvecklat verbalt språk är ett av dessa tillfällen då observation 
är en bra metod (2012, s. 304). Eftersom vi har observerat både äldre och yngre barn på 
förskolan är denna metod något som passar vår studie bra. Hade vi intervjuat pedagoger 
till vårt arbete skulle risken finnas att de säger det de vet är ”rätt” och inte det som de 
faktiskt gör. Barnen kan ha blivit påverkade av vår närvaro genom att bli nyfikna på vad 
vi gör och det finns en risk att pedagogerna har agerat annorlunda i vår närvaro.  
 
Esaiasson med flera påpekar att det finns olika sätt att vara en direktobservatör på, 
antingen “fullständig observatör” eller “fullständig deltagare”. Väljer en att vara 
observatör tar en på sig rollen som någon som håller sig i bakgrunden och försöker att 
inte påverka situationerna alls. Är en istället en deltagare i sina observationer är en aktiv 
i dessa situationer (2012, s. 306). Nedan beskrivs studiens trovärdighet och tillämplighet 
och fortsättningsvis studiens selektion och utförande. 

6.1  Urval och genomförande 
Den förskolan vi kontaktade är kommunal och Reggio Emilia inspirerad. Där blev de 
nyfikna på vår studie och ville gärna delta. Anledningen till att vi inte valde en 
genusförskola eller liknande var för att undersöka en förskola utan inriktning. De flesta 
förskolor är mer eller mindre traditionella med en inriktning möjligtvis men inte helt 
och hållet utefter en renodlad pedagogik. Vi genomförde totalt 10 observationer, 5 var 
på en avdelning med yngre barn respektive en med äldre barn. På avdelningen med 
yngre barn gav 12 vårdnadshavare medgivande om att vi fick observera deras barn och 
på avdelningen med äldre barn gav 8 vårdnadshavare medgivande. 
Observationstillfällena varade i drygt en timme per gång och genomfördes under tiden 
då barnen hade fri lek. Under observationerna rörde vi oss runt i rummen på 
avdelningarna för att få se miljön, pedagogerna och de barn som vi fått medgivande att 
observera. Varje observationstillfälle varade ungefär en timma. Tiden vi stannade i de 
olika rummen varierade, beroende på vilken lek eller aktivitet som utspelades samt om 
vi hamnade i en situation med mycket relevant att anteckna. Det förekom även att ett 
barn som fått medgivande befann sig i en lek med tre barn som inte fått medgivande, 
vilket begränsade möjligheten för observationen. Dock gav även de situationerna 
material för resultaten. Anteckningarna skrevs utan något förbestämt 
observationsprotokoll men med oss fanns alltid våra forskningsfrågor och begrepp för 
att ha samma utgångspunkter vid varje observation. Dessa begrepp var: oväntade 
händelser, upprepningar, kommentarer, interaktion, normer och normavvikande.  
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6.2  Reliabilitet och validitet 
För att beskriva en genomförd forsknings vetenskapliga värde brukar begreppen 
reliabilitet och validitet användas. Ejvegård förklarar att reliabilitet fastställer om 
resultaten en fått fram är att lita på. Frågan som då ställs är om resultatet skulle bli 
detsamma om det var någon annan som utförde studien. Ejvegård tar upp ett exempel 
med mätning av längder. För att kunna mäta en längd och för att alla ska få samma 
resultat krävs att en utgår från samma måttenhet, då blir det en undersöker reliabelt 
(2009, s. 77-78). Detta exempel kan vi jämföra vår studie med och slutsatsen blir att vi 
måste vara noggranna med att beskriva hur vi gick tillväga, för att någon utomstående 
ska kunna få samma typ av resultat och för att studien ska nå hög reliabilitet. Något som 
kan göra att andra studier inte får samma resultat är att de undersöker en annan förskola. 
Dessutom observerar vi utifrån ett visst synsätt, performativitet, vilket innebär att det 
finns en risk att vi bara ser ”det vi vill se”. För att undvika detta försöker vi 
uppmärksamma flera situationer under observationerna och inte enbart upprepningar av 
olika könsmönster, exempelvis normavvikande, oväntade händelser och interaktion. 
 
Begreppet validitet avser, skriver Ejvegård, att forskaren till studien mäter det som var 
menat att mätas. Det är viktigt att veta vad måttet står för och att en är konsekvent i 
användandet (2009, s. 80). Eftersom vi undersökte hur kön skapas i förskolan, på endast 
en förskola och i två barngrupper, kan inte resultatet påvisa hur det ser ut i alla förskolor 
i Sverige, någon som gör en liknande studie kan därför få fram ett annat resultat än det 
vi fick fram. Däremot kan vi tänka oss att resultaten blir liknande om en ny studie skulle 
göras med hjälp av samma teoretiska utgångspunkt. Med ett performativt synsätt kan vi 
nog se flera likheter i olika förskolor i dagens samhälle, då det finns olika normer som 
styr oss runtomkring. Vid genomförandet av observationer krävs tillåtelse från 
deltagarna, vilket diskuteras nedan. 

6.3  Etiska överväganden 
För att kunna genomföra vår studie krävdes samtycke från barnens vårdnadshavare och 
även från pedagogerna på de avdelningar vi vistats på. I en undersökning har de 
medverkande rätt att själva besluta över sitt deltagande, vilket Vetenskapsrådet kallar 
samtyckeskrav (2002, s. 9). För att få samtycke formulerade vi en medgivandeblankett 
som skickades till pedagoger och vårdnadshavare. Utöver detta bifogade vi även ett 
informationsbrev med förklaring till syftet med vår studie och dess genomförande. 
Detta benämner Vetenskapsrådet som ett informationskrav som innebär att vi är 
skyldiga att informera om studiens syfte och genomförande samt att medverkan är 
frivillig och kan avbrytas när som helst utan anledning (2002, s. 7). I informationsbrevet 
var vi även tydliga med att vi inte intresserar oss för enskilda personer och att all data 
förvaras på ett sätt så att ingen obehörig kan komma åt det samt att i den färdiga 
uppsatsen kommer både plats och personer vara avidentifierade. Utöver detta var vi 
noga med att berätta för barnen att de fick säga stopp eller visa stopphanden när som 
helst om de inte ville att vi skulle observera deras lek. Vi var även uppmärksamma på 
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om barnen visade i sitt kroppsspråk att de var obekväma med vår närvaro. När 
observationerna väl genomfördes visade några av barnen enbart ett intresse av vad vi 
gjorde, genom att exempelvis fråga vad vi skrev ned. Vi berättade då för barnen att vi 
antecknade vad de lekte, vilket barnen accepterade och återgick till sina aktiviteter. 

6.4  Databearbetning och analysmetod 
Efter varje observationstillfälle skrevs våra anteckningar rent på dator för att få hela 
meningar och ett tydligare sammanhang för vår egen skull. Vi har därefter arbetat med 
tematiseringar av empirin. Dessa tematiseringar gjordes genom att vi i materialet letade 
efter och uppmärksammade oväntade händelser, sådant som upprepade sig, 
kommentarer och uttryck från barn och pedagoger, interaktion barn-barn och barn-
pedagog, vilka material som användes i miljön och hur samt utifrån våra begrepp och 
teorier. Våra analyser har gjorts genom att vi noga läst våra anteckningar tillsammans 
med vår teori och tillhörande teoretiska begrepp för att se vad som framträdde. Under 
resultat och analys har vi valt att lyfta fram vissa exempel ur empirin som under vårt 
analysarbete särskilt framträtt som relaterat till tydliga könsmönster. 
 

7. Resultat och analys av observationer av de yngre barnen 

Nedan presenteras några utvalda resultat som särskilt framträdde i relation till tydliga 
könsmönster i insamlad data och dessa kommer att analyseras med hjälp av de 
teoretiska begrepp som tidigare förklarats. Resultaten redogörs i form av tematiseringar 
som arbetats fram under min analys. Dessa tematiseringar berör olika aspekter på sådant 
som pågick och inverkade under den fria leken. Avslutningsvis kopplar jag samman 
resultaten i min analys tillsammans med studiens frågeställningar. 

7.1  Avdelningen och barngruppen 

I barngruppen med de yngre barnen var det åtta flickor och fyra pojkar som fick 
observeras under de dagarna observationerna genomfördes och av den anledningen 
finns flest anteckningar gällande flickors agerande, men även flertalet av pojkar. På 
avdelningen var det en pedagog som fick observeras då resten var vikarier. Avdelningen 
bestod av flera rum där barnen kunde leka och utforska olika saker. Direkt när en kom 
in på avdelningen, efter hallen fanns ett ”mysrum” där det stod två soffor och i ett av 
hörnen fanns en sänghimmel med massor av kuddar. Ena väggen pryddes av böcker. 
Rum nummer två kallas här för ”det stora rummet” och det var avdelat i två. Ena delen 
bestod av ett stort bord med stolar runtom och bredvid var en förvaringsbänk där de 
hade pennor, kritor och annat som behövs för skapande. På andra sidan av rummet var 
det inrett som en djungel. Det låg grönt tyg på golvet och det fanns flertalet plastväxter 
och alla möjliga djur. Det tredje rummet var det rummet som här kallas för 
”byggrummet” och där fanns en bilmatta som satt fast på ett slags lågt bord. I mitten av 
rummet stod en hylla där allt lego fanns. Innanför detta rum fanns ett fjärde rum som 
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var ett ”pysselrum” och där hade de pärlor, pärlplattor och annat dylikt. Det femte och 
sista rummet var ett stort rum som var delat i två. Ena halvan var deras sovrum med 
madrasser som barnen sov på, därför kallas det här för ”sovrummet”. Den andra halvan 
av rummet var en stor öppen yta där barnen brukade dansa och där inne fanns även lite 
utklädningskläder. Barnen på avdelningen var mellan 1-3 år gamla. Då många av 
barnen ännu inte har ett utvecklat språk kunde det till en början verka lite svårt att få fatt 
på just könsnormer i deras fria lek. Ju mer jag studerade barnen upptäcktes dock att de 
redan i denna unga ålder vet mer än vad en tror hur de förväntas bete sig.  

7.2  Normer om utseende och kläder 

Första gången jag klev in genom dörrarna på avdelningen var det en flicka som behövde 
byta byxor. Pedagogen hade hämtat ett par gråa tights till henne som hon bad henne att 
sätta på sig. Flickan tittar på tightsen men vill inte ta på sig dem. Pedagogen undrar vad 
det är som är fel, men förstår snabbt att flickan vill ha några andra byxor på sig. Flickan 
och pedagogen går tillsammans ut till hallen där alla barnen har sina ytter- och 
extrakläder. När de kommer tillbaka har flickan på sig ett par rosa tights med blommor 
på och ser nu nöjd ut. Det var viktigt för henne att ha på sig en viss typ av kläder och de 
övriga fyra tillfällen jag observerade bar flickan alltid något som var typiskt ”flickigt”. 
Men det var inte bara en av flickorna på avdelningen som alltid bar ”flickiga” kläder, så 
som klänning, kjol eller färgen rosa.  
 
Det syntes nästan direkt om barnen var flicka eller pojke, utifrån deras klädsel. Pojkarna 
bar byxor och en tröja medan flickorna bar klänning eller något i rosa. Utifrån 
poststrukturalistisk teori är vi människor starkt styrda av samhällets normer vilka kan 
styra oss och begränsa vårt handlande (Davies, 2005). Enligt normerna ska flickor vilja 
bära den ”flickiga” färgen rosa och de bör också använda klänning för det är så en är 
flicka på ”rätt” sätt. Små barn kan också performativt göra kön, antingen på egen hand 
eller med hjälp av en vuxen i sin omgivning. Genom tanken om att kön görs genom 
upprepade handlingar (Hellman, 2010) går det att se att barnen på avdelningen själva 
gjorde eller fick hjälp av vårdnadshavare, att dagligen upprepa sin könstillhörighet 
genom att bära kläder som tillhör ”sitt” kön. Detta var märkbart hos alla utom en.  
 
Det var en flicka som varken bar rosa eller klänning någon av gångerna jag var där. 
Även om normerna är styrande går de att brytas. Att gå emot normer kan dock innebära 
att en uppfattas som ”onormal” (Butler, 2005). Detta kan vara en av anledningarna till 
att de flesta av barnen, med hjälp av deras vårdnadshavare, använde kläder som fick 
barnen att framstå som ”rätt”. Ett annat exempel som handlar om utseende, var när en 
flicka började gråta när hennes frisyr blev förstörd under ett bråk med en av pojkarna. 
Pedagogen som är närvarande hjälper flickan att fixa frisyren som den var tidigare, men 
flickan blir inte nöjd, så pedagogen får göra om en gång till. Efter andra gången blir 
flickan belåten och går därifrån för att fortsätta leka. För den här flickan var hennes 
frisyr väldigt viktig. Även en av de yngsta flickorna på avdelningen upprätthöll normen 
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om hur flickor bör se ut och vad de bör bära, då hon varje dag hämtade en handväska 
och bar runt på under hela den fria leken inomhus. Tillsammans med begreppet 
performativitet (Hellman, 2010) går det att se hur flickan från början inte är på specifika 
sätt utan att hon istället genom upprepande handlingar gör sig begriplig som flicka och 
genom denna upprepning befästs normen om flickighet. Några av pojkarna gick ibland 
och hämtade en handväska och bar omkring på, men de tröttnade på det väldigt fort och 
kastade av sig den någonstans på golvet, som sedan en flicka plockade upp. 

7.3  Rollen som ”hjälpfröken” 

Något som observerades flertalet gånger var flickor som tog på sig en mamma- eller 
frökenroll. Under en situation var det en pojke och en flicka som satt bredvid varandra i 
soffan. Flickan sitter med en bok i handen och ”läser” för pojken som sitter stilla och 
lyssnar på henne.  
 
Vid ett annat tillfälle var det några barn som dansade tillsammans. Flickan från 
föregående exempel tog en annan yngre flickas hand, som höll i en legobit, och ledde 
henne till byggrummet. Den äldre flickan tog legobiten ur den yngre flickans händer 
och lade tillbaka den där den skulle vara, sedan ledde hon henne tillbaka till rummet de 
befann sig i tidigare och dansade vidare. Pedagogerna på avdelningen var väldigt noga 
med att barnen skulle leka med leksakerna i det rummet där de var placerade och det 
visste många av barnen om, vilket förmodligen var anledningen till att den äldre flickan 
agerade som hon gjorde. För dessa flickor verkade det viktigt att göra rätt utefter de 
vuxnas regler. De visste att de bör städa efter sig och att saker och ting ska ligga på ett 
visst ställe. Ett konkret exempel var när en pojke och en flicka satt och pärlade 
pärlplatta runt ett bord. Pojken tappade pärlor på golvet gång på gång och flickan gick 
ned på golvet och lade upp dem på bordet igen. I en situation från observation fem, var 
det två flickor som lekte rollek. De lekte ”mamma, pappa, barn” och de åkte bil. De 
hade varsin toapappersrulle i handen som de haft från en tidigare lek som kikare, som 
fick följa med i den nuvarande leken. Konversationen var enligt följande: 
 
Flicka 1 – Nu är vi framme! 
Flicka 2 – Nu är vi hemma! 
Flicka 1 – Kom och sitt här 
Flicka 2 – Nu vill jag faktiskt städa undan den här (kikaren) och leka nåt annat 
 
Leken slutade därmed abrupt och båda flickorna lade tillbaka ”kikarna” där de skulle 
vara. De fortsatte dock sin rollek men i ett annat rum. Ytterligare ett sätt att agera enligt 
rådande könsnormer för flickorna var därmed att städa och hålla ordning på sig själva 
och andra (Davies, 2005). En av alla gånger barnen städade under observationerna var 
det en pojke som började städa. Han plockade på sig kvasten och gick runt och sopade 
en stund. Att pojken städade är något som delvis kan ses som normbrytande, medan 
flickornas städning tycktes mer vara något osagt som förväntades av dem. I samhället är 
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det sen gammalt att det är flickor/kvinnor som bland annat ska städa och hålla rent efter 
andra.  

7.4  Pojkars och flickors könskodade lekar 

Pojkar och flickors lekar på förskolan skiljde sig en del från varandra. Pojkarna befann 
sig under alla observationer i det rum som kallas för byggrummet. Det var där inne 
bilarna och legot fanns tillgängligt. Inte sällan lekte pojkarna med bilar och körde dem 
runt, runt på bilmattan. Annars satte de ihop legoklossar och byggde ihop något på en 
legoplatta. Vid varje observationstillfälle lekte även de yngsta flickorna i det rummet. 
Rummets innehåll av olika byggmaterial och bilar kan enligt könsnormer snarare förstås 
som maskulint kodat än feminint kodat. Att det inte brukar förstås som konstigt om 
flickor överträder könsmönstren och tvärtom om pojkar gör det, går tillsammans med ett 
poststrukturalistiskt tänkande att förstås genom att flickor redan befinner sig längre ned 
i hierarkin än pojkar eller det feminina har lägre status än det maskulina (Butler, 2005). 
När däremot en pojke gör något feminint kan det ses som onormalt och något som en 
lägger märke till och det beror på att det manliga är normen och högst upp i hierarkin. 
Utifrån detta sätt att tänka går det att förstå pojkarnas val att ofta vistas i byggrummet 
som orsakat av könsnormer och att de nödvändigtvis inte måste ha konstruktion och 
bilar som intresse. Om en pojke frivilligt väljer att placera sig längre ned än behövligt är 
det därför vanligare att folk höjer på ögonbrynet och funderar varför, även barn i en ung 
ålder (Salmson, 2017). Även om det anses vara mer ”normalt” eller okej för flickor att 
överträda könsmönstren skedde det mer sällan för de äldre flickorna jämfört med de 
yngre. De äldre flickorna lekte ofta rollekar så som ovan beskrivet. Könsnormer säger 
att flickor ska ta hand om varandra och detta kan medföra att flickor utforskar mer 
omhändertagande lekar. De levde sig in i vuxenvärlden och pratade ofta ett mer ”vuxet” 
språk än de yngre barnen. En situation från observation fem, presenteras nedan mellan 
en av de äldre flickorna och en pedagog: 
 
Flicka – Jag måste ta hand om mina bebisar 
Pedagog – Varför måste du det? 
Flicka – Jag kan inte lämna dom, jag måste ta med mina två bebisar 
Pedagog – Jag förstår det vännen, vad heter bebisarna? 
Flicka – Hmmmm, en heter Olle 
 
I det här exemplet påvisar flickan att det är viktigt för henne att ta hand om sina bebisar, 
att de inte får lämnas själva. Pedagogen uppmuntrar detta agerande och motsäger inte 
flickans bekymmer utan bekräftar det istället. Diskurser, om att flickor bör vara 
omhändertagande och ta hand om barn (Butler, 2005) understödjs och bekräftas hos 
både pedagogen och flickan. Omhändertagande och omtanke var det många barn som 
var, inte bara de äldre flickorna, dock syntes det tydligast hos just flickor men även hos 
pojkar. Det återfinns på flera ställen i empirin att barnen kramar varandra utan någon 
som helst förvarning. Det var vanligt att de gick fram och kramade någon, inte för att 
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någon av dem var ledsen utan bara ändå. Men det syntes vissa skillnader i hur pojkar 
kontra flickor kramades. Flickorna kramades med lätta famntag och på ett sätt där det 
såg ut som att det var mysigt. Medan när vissa av pojkarna kramades så höll de fast en 
lång tid och på ett hårdhänt sätt. Även här går det att se att barnen förstår vilka 
förväntningar de har på sig och att förstå dessa förväntningar är viktiga för att göra sig 
begriplig som pojke eller flicka (Rosenberg, 2005). Pojkar förväntas vara mer tuffa än 
flickor och även om de visar en sida av omtanke gör de det ändå med ett ”tuffare” tag 
än flickorna.  

7.5  Maktstrukturer 

Sång och dans var något som utforskades av alla barnen. Pedagogerna satte ofta på 
musik från Ipaden som barnen kunde dansa till. Under den här tiden lekte och dansade 
alla tillsammans, de höll varandra i handen och dansade i ring. Flera av dessa gånger var 
det de äldre flickorna som bjöd in de lite yngre barnen till dans genom att fråga om de 
ville vara med och det ville de varje gång. Det varade dock inte så länge och danserna 
brukade sluta med att någon ramlade ned på golvet eller att alla sprang runt istället. När 
det kom till musiken var det ofta barnen som fick välja vad som skulle spelas och där 
var det de barnen som lät högst som vanligtvis fick sin vilja igenom. Det var oftast en 
pojke som fick välja sång och det var ingen som tyckte det var konstigt eller ifrågasatte 
valen. Enligt poststrukturalistisk teori skapas jaget i ständigt pågående processer 
(Davies, 2005) och generellt brukar normerna följas och barnen kan efter ett tag förstå 
vad som är accepterat för dem att göra och inte göra. En flicka skrek en gång under 
observationstillfälle tre ut en sång som hon ville höra. Konversationen mellan henne och 
pedagogen såg ut såhär: 
 
Flicka – SÄTT PÅ DEN DÄR LÅTEN  
Pedagog – man kan säga såhär ”kan du sätta på den här låten?” det låter mycket 
trevligare 
Flickan går iväg utan att säga något och låten hon vill höra sätts inte på. 
 
I det här exemplet ovan visas att pedagogen väljer att fokusera på flickans språk istället 
för att lägga fokus på vad det är flickan vill. Pojkarnas språk rättades inte lika ofta utan 
koncentrationen låg istället på innehållet och de pratade utefter det. På så vis 
reproduceras könsnormer och den ojämna statusen mellan könen. 

7.6  Pedagogers språk med pojkar respektive flickor 

I empirin finns många exempel som visar på att pedagogerna pratar ett mer komplext 
språk med flickorna än med pojkarna. Under det första observationstillfället var det en 
pojke som lade sig ned bredvid en pedagog. En flicka säger att hon också vill ligga ned 
bredvid pedagogen och pedagogen svarar att hon också kan ligga bredvid henne: 
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Pedagog – det här är också bredvid mig * pekar *, till vänster. 
Flickan lägger sig nöjt bredvid pedagogen på hennes vänstra sida.  
 
Det här kan kopplas till en så kallad ”genusnorm” som förklarar hur vi ska vara som 
flickor respektive pojkar (Salmson, 2017). Flickor förväntas förstå och själva hantera ett 
mer komplext språk än vad pojkar gör, vilket kan försvåra pojkars framtida studier. Som 
Butler menar är ingen född till man eller kvinna utan det är något en görs under tidens 
gång (Rosenberg, 2005) och dessa upprepningar, såsom att flickor tilltalas med ett mer 
komplext språk, skapar kön/genus. 

7.7  Sammanfattning av barnens möjligheter och begränsningar 

Nedan kommer de forskningsfrågor som genomsyrat studien besvaras och dessa frågor 
är: 

 
• Hur styr normer om kön den fria leken bland förskolans yngre barn? 
• Vilka effekter kan detta få i form av möjligheter och begränsningar till eget 

utforskande för de yngre barnen? 
 
Hur normer om kön styr den fria leken hos vissa av barnen kom att bli ganska tydligt 
fast att det verkade svårt till en början. Flickorna påvisar att det är viktigt för dem att 
göra sig som flickor genom att upprepade gånger till exempel använda sig av 
”kvinnliga” utstyrslar såsom hatt och handväska samt att de är mån om sina kläder och 
sin frisyr. Performativt är de med i konstruktionen av kön på grund av dessa 
upprepningar (Hellman, 2010). Flickor tog på sig ansvar för både andra barn och regler 
på förskolan. De agerade som så kallade ”hjälpfröknar” och lekläste för barnen. De 
påvisade omsorg och tecken på förståelse om hur vardagen fungerar genom sina 
rollekar. Genom dessa rollekar utvecklar de möjligheten till självdisciplin vilket är 
viktigt för framtida år i till exempel skolan. Om barnen visar omsorg kan de ha lättare 
att förstå och leva sig in i andra människors situation, vilket är ett av läroplansmålen 
för förskolan (2016, s. 8). Men genom att bara leka rollekar kan fantasin hämmas, 
medan det kan vara tvärtom för pojkar då de leker fantasilekar men inga 
”vardagslekar”. Det finns alltså både möjligheter och begränsningar för den så kallade 
vardagsrolleken. I ett av exemplen ovan pratade en pedagog med en flicka och använde 
sig av ordet ”vänster” vilket kan anses vara ett mer komplext språk än det som används 
med pojkar. Det är ett lägesord och det kopplas samman med matematik. När 
pedagoger pratar ett mer komplext språk med flickorna kan de få ett försprång inför 
framtiden, vilket i det här fallet är matematik.  
 
För många av barnen på avdelningen är det svårt att säga vad de hade för möjligheter 
och begränsningar när det kommer till deras fria lek. Det var svårt att få syn på och 
tolka då det var svårt att se några mönster i flera av barnens utforskande av bland annat 
material och miljö. De hade lättare att överskrida gränserna om könsnormerna för att de 
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inte heller har samma uppfattning om normerna. Pojkarna och flickorna fick öva på 
både fin- och grovmotorik. Pojkar övade på sin finmotorik genom till exempel 
legobygge medan flickor fick det via bygge av pärlplattor. Grovmotoriken stimuleras 
för båda könen genom dans och springande. Normen om att flickor ska städa och hålla 
rent syntes, som förklarat ovan, tydligt. Genom att ständigt tänka på hur det ser ut i 
omgivningen kan det bidra till att de koncentrerar sig mer på att städa efter andra än att 
själva leka. För pojkarnas del kan det ha blivit en vana, eftersom de vet att det alltid 
kommer en flicka och städar upp efter dem. Som Salmson och Ivarsson skriver, styr 
normer vem som får makt (2015). Exemplet om där dans- och sångsituationerna 
beskrev hur det kunde se ut på förskolan, som tidigare nämnts, var det oftast var en 
pojke som bestämde vilken låt som skulle spelas. Detta kan ses som en typ av makt. 
Det kan leda till att en har svårt att lyssna och ta in vad andra människor säger, om en 
ofta är den som får bestämma. Å andra sidan kan det för den andra partens del, som 
inte får bestämma, leda till att en då istället får lära sig att lyssna på andra människor.  

 
Normerna om kön kan alltså begränsa barnen, utefter sitt kön, vad de väljer att leka med 
under den fria leken. Även om analysens resultat visar på flera exempel där könsnormer 
verkade styrande på barn och pedagoger verkade det inte som att barnen riktigt börjat 
följa alla normer. Många av barnen provade på både det ena och det andra, även om 
pojkar som tidigare beskrivet ofta befann sig i ”byggrummet” och flickor gärna bar runt 
på handväskor eller dylikt. Desto äldre barnen var, än fler normer hade de anammat och 
det blev mer tydligt vilket kön barnen tillhörde genom bland annat deras handlingar, 
uppförande samt klädsel och frisyr. Detta borde även innebära att det finns en risk att 
desto äldre barnen blir desto mer inverkar könsnormer på deras möjligheter för vilka 
slags lärandesituationer de deltar i och identifierar sig med. 
 

8. Resultat och analys av observationer av de äldre barnen 

 

Nedan redovisas ett antal utvalda resultat från insamlad data samt analyser av dessa i 
förhållande till de teoretiska begreppen. Dessa resultat har valts ut på grund av att de 
specifikt framträtt i relation till tydliga könsmönster. Resultaten redogörs i form av olika 
tematiseringar som arbetats fram under analysen. Tematiseringarna berör olika 
perspektiv av vad som inträffade och påverkade barnens fria lek. Analysen avslutas med 
ett sammandrag under rubrik 8.5 kopplat till studiens frågeställningar. 

8.1  Avdelningen och barngruppen 
 

Barngruppen bestod av de äldre barnen på förskolan och de höll till på en avdelning 
bestående av fem olika rum. Barnen som observerades var åtta 4–5 åringar, fem flickor 
och tre pojkar samt tre kvinnliga pedagoger. I anslutning till hallen fanns en hemvrå 
med bord, stolar, spis och utklädningskläder. När en klev in på avdelningen från hallen 
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fanns ett stort rum bestående av två ritbord med tillhörande stolar och material som 
pennor, vattenfärg och pärlor. Det rummet kallas här ”det skapande rummet” och var 
rummet som band samman resterande rum på avdelningen. Till höger om detta rum 
fanns ett rum som här kallas ”bilrummet” som innehöll bilar, bilgarage, klossar samt en 
spegel och bänkar. Två till rum anslöt till ”det skapande rummet” och ett av dem var ett 
rum som bestod av lego, spel och ett bord med tillhörande stolar, vilket här kallas 
”spelrummet”. Det andra och det sista rummet var ett rum som var uppdelat i två delar. 
Den ena delen bestod av en projektor, en soffa, mattor, dinosaurier och klossar och 
kallas det ”fantasirummet”. Den andra delen av rummet innehöll räkneverktyg, böcker 
och ett stort dockhus som var ca 1,5 meter högt. Den sistnämnda delen kallas här 
”hörnan”. 

8.2  Pedagoger och barns interaktion 
Observationerna som genomförts har som förklarats tidigare, inte varit under styrda 
aktiviteter utan under fri lek. Något som visades tidigt under studien var att 
pedagogerna sällan interagerade i eller intresserade sig för barnens fria lek utan istället 
var passiva. Pedagogerna rörde sig runt i rummen där barnen lekte, för att se att allt gick 
väl och att de inte behövdes i någon konflikthantering eller liknande. De få tillfällen, 
närmare bestämt tre, då pedagogerna på något sätt framträdde i den fria leken 
presenteras nedan. Följande situation är hämtad från observation 4: 
 
En förskollärare uppmärksammar en pojkes skapande vid ett av ritborden på 
avdelningen.  
Pedagog - hur ska den bli jättesnygg nu då? Glitter är fint, ta det! 
Fortsättningsvis tar pedagogen fram glittret och hjälper till att limma innan glittret 
strös på. Sedan tar pedagogen fram en paljett. 
Pedagog - titta vilken fin rosa, den skulle jag haft om jag hade fått välja. 
 
Pedagogen gjorde detta för att bredda pojkens erfarenheter av material samt för att mana 
till någon slags gränsöverskridning. I denna situation kan pedagogens syfte kopplas till 
jämställdhetsarbete. Exemplet går att koppla till Butlers (2005) tanke om att det absolut 
går att gå emot könsnormer men att detta kan få konsekvenser. Det som hände var att 
pedagogens agerande snarare förstärker stereotypa könsmönster och materialet blir 
nästan påtvingat. Pedagogen som var en kvinna föreslog glitter som enligt norm anses 
höra till det feminina och fortsätter med att ta fram en rosa paljett som hon berättar att 
hon hade valt. Rosa hör även det till det feminina inom normer av tjej- och killfärger. 
Detta går att förstå i förhållande till Salmsons (2017) förklaring om att det maskulina 
oftast anses ha högre status än det feminina som i sin tur leder till Eidevalds (2009) 
förklaring att det feminina därför oftare sticker ut kopplat till en pojke/man jämfört med 
det maskulina kopplat till en flicka/kvinna. Att som pedagog erbjuda glitter eller rosa 
paljetter till en pojke är absolut inget fel i sig men kanske behövs strategier för att 
pojkar (eller flickor) inte ska känna sig ”påtvingade” detta. 
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Följande situation är hämtad från observation 2: 
 
Två pojkar leker i fantasirummet/hörnan. De staplar möbler och mattor ovanpå 
varandra och det är släckt i rummet med neddragna persienner. En av pojkarna säger 
att dom är natt-ninjor och att de inte tål ljus, vilket en av pedagogerna hör. 
Pedagog - kommer du ihåg hur ninjor är? Lite lugna, säger hon med en lite viskande 
röst. 
Barnet - ja lugna. 
 
I denna situation leker pojkarna att de är ninjor, vilket kan vara en ganska energisk lek. I 
detta fall ”påminde” pedagogen om att ninjor kan vara lugna, utan att avbryta leken. Det 
pedagogen gjorde var att leda pojkarna in på en mer gränsöverskridande lek, i vilken de 
kan vara ninjor på andra sätt, vilket de nappar på. Enligt Butler (2005) är det alltså alltid 
möjligt att gå emot det stereotypa upprätthållandet som vanligtvis upprepas och 
reproduceras performativt och här görs detta av både barnen och pedagogen. Det som 
händer då är att pojkarna kan leka en lek som anses stereotyp men på ett mer stillsamt 
sätt, vilket inte är stereotypt. I denna situation fungerade det lättare att gå emot normer 
än exemplet med glittret. Analysen visar därmed att det i vissa situationer kan vara 
lättare att gå emot normer än andra. Förutom könsnormer råder det andra normer i en 
förskola, i det här fallet rörande hur det bör vara på förskolan – inte för högljutt och 
stimmigt. Andra normer på förskolan kan med andra ord påverka hur rådande 
könsnormer uppfattas. När andra normer sätts samman med normer om kön i förskolan 
kan det alltså hända att sättet som en pojke borde göra sig ”till pojke på rätt sätt” 
(Butler, 2005) enligt stereotypa normer, det vill säga genom att vara, inte nödvändigtvis 
behöver stämma överens med det sätt som pedagogerna anser vara lika accepterad.  
 
Följande situation är från observation fyra och involverar samma pedagog som i den 
första situationen: 
 
Två pojkar befinner sig i fantasirummet och leker med dinosaurier och två flickor 
befinner sig i hörnan och leker mamma och storasyster. Pedagogen påverkar leken 
genom att ställa lärplattan i dockhuset och på lärplattan visas en eld. 
Pedagog - hur ska ni göra nu? Det brinner! Säger hon uppjagat. 
Flickorna som leker mamma och storasyster ser lite förvånade ut men låtsas släcka 
elden. Då försöker pedagogen engagera pojkarna i brandleken. 
Pedagog - nu sprider sig branden, det är skogsbrand och ni måste evakuera djuren! 
En av pojkarna svarar - nej våra dinosaurier är omringade av vatten så det brinner inte 
här. 
Pedagog fortsätter - men det brinner, ni måste evakuera! 
Pojken pekar på flera dinosaurier i soffan - men dom här är redan utdöda. 
Pedagogen - du måste gå till brandmannen och prata om hur ni ska göra! Säger hon 
och gestikulerar mot en av flickorna som nu agerar brandman genom att hålla i en 
låtsas-slang och sprutar vatten. Pojken går fram till flickan och berättar att deras 
dinosaurier är omringade av vattnet och går sedan tillbaka. 
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Pojken till pedagogen - så nu har vi löst det! 
Pedagogen - vad bra! 
 
Efter denna händelse återgår pojkarna till sin lek direkt och flickorna låtsas släcka 
branden en kort stund till innan även deras lek övergår till det de lekt innan. I denna 
situation var det väldigt tydligt att pedagogen ville få något slags samspel mellan barnen 
i de olika lekarna. Tillsammans med Butler (2005) går det att se hur flickorna och 
pojkarna från början agerar ”på rätt sätt” i deras olika lekar inom vad som anses flickigt 
och pojkigt. Det pedagogen gjorde var att gå utifrån läroplanens formuleringar om att 
motverka stereotypa könsroller men tillsammans med Butler (2005) går det här att se att 
detta arbete inte är så enkelt. Pedagogen försöker iscensätta något så att barnen går 
utanför ett sätt de är vana vid och förmodligen bekväma med. Med andra ord kan det 
innebära att barnen skulle känna sig ”obegripliga för sig själva” om de helt skulle följt 
pedagogens idé. 

8.3  Barns interaktion med varandra 
I och med att könsnormer finns runt barn från födseln kan detta innebära att även små 
barn är med och upprätthåller de stereotypa könsmönstren och könsrollerna. Följande 
uttryck är tagna från flera observationstillfällen från några av flickorna på avdelningen: 
 
”Du vet att man inte får bära någon på förskolan!” 
”Ni ska gå ut nu och ni får inte leka med de där persiennerna!” 
”Man får inte leka med lampan” 
”Ska jag hjälpa dig med bilarna?” 
”Gå ner från bordet!” 
 
De ovanstående kommentarerna har kommit ifrån flickor men har inte enbart riktats till 
pojkar utan även till flickor. Trots detta kan kommentarerna kopplas till något de 
tidigare hört av andra vuxna som de tagit till sig och sedan själva använder. Utöver 
dessa kommentarer har jag observerat att flickor hjälpte pojkar mer än tvärt om. 
Exempel på dessa händelser är hämtade från observation 1 och 3: 
 
- En flicka förklarar för en pojke hur han kan göra en likadan teckning som henne. 
- En flicka blir störd i sin lek av en pojke och ger honom då en annan leksak och säger 
”här”. 
- En flicka förklarar för en annan flicka att ett B är ett streck med två magar.  
- En flicka ser ett par tofflor och försöker hitta ägaren till dem. 
 
Dessa exempel visar hur flera flickor agerar ”hjälpfröknar”, dock inte enbart åt pojkarna 
utan de kan även vara det åt andra flickor. Detta sätt att agera på kan kopplas till 
samhällets historiska normer om en vårdande kvinna som ser efter alla och att allt står 
rätt till. Trots att det idag inte ser ut på samma sätt som förr när det gäller kvinnligt och 
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manligt så finns fortfarande dessa upprepningar i beteenden och ageranden som spår 
från historien och resultaten visar att dessa spår fortfarande går att återfinna bland 
dagens barn i förskolan. Upprepningar i förskolan rörande att göra sig till flicka och 
pojke ”på rätt sätt” har med andra ord skett över lång tid (Butler, 2005). 
 
En stor skillnad som var tydligt genomgående under observationerna var skillnaden på 
hur pojkar och flickor hävdade sig. Pojkarna ville visa upp styrka, skicklighet och kraft 
medan flickorna ville visa upp att ”de kan”, sina alster och att de ville vara lite vuxna. 
Ytterligare något som skiljde flickorna och pojkarna åt var deras kläder. Flickornas 
kläder hade glitter, fjärilar, paljetter och olika färger medan pojkarnas kläder hade arga 
tigrar, bilar, färgerna blå och grön samt ordet ”cool” på sig. Här kan barnen till en viss 
grad själva bestämma vilka kläder de vill ha på sig, speciellt när de börjar bli äldre. 
Dock är det de vuxna som köper kläderna och till en början klär barnen. Eftersom 
normer är ideal som de flesta av människorna i samhället ingår i, speglas även det på 
kläderna som också påverkas av kön (Salmson och Ivarsson, 2015). Empirin visar att 
det var få barn som genom sina kläder gick emot könsnormerna. Detta kan förstås 
genom Butlers (2005) tänkande om att det alltid finns en möjlighet att gå emot normer 
men att en då riskerar att inte framstå som begriplig varken för sig själv eller andra. Det 
är alltså lätt att säga att en får gå klädd som en vill men svårare att göra det med tanke 
på vad det till exempel kan innebära socialt.  
 
Upprätthållandet av kön syntes tydligt i exemplet i föregående stycke medan 
gränsöverskridandet var mer sällsynt i observationerna. Följande situation är hämtad 
ifrån observation 4: 
 
Två flickor leker mamma och storasyster i hörnan, där mamman ska lära storasystern 
att räkna. En pojke som leker en annan lek i fantasirummet intresserar sig för flickornas 
lek och börjar att iaktta. När han nyfiket tittat på leken en stund: 
Jag – Vill du vara med i deras lek? 
Pojken – Jag leker rymden. 
Jag – Jag vet, men om du vill vara med i deras lek kan du fråga. 
Pojken – Nej, jag leker med rymdstenar. 
Så fortsätter pojken sin lek. 
 
Pojken såg mycket intresserad och nyfiken på flickornas lek. Hans reaktion när jag 
frågade om han ville inträda i leken tydde dock på att han inte ville vara med. Om detta 
exempel läses utifrån analysen av att om en pojke gör något ”flickigt” är det något som 
läggs märke till som onormalt, så kan det vara anledningen till att pojken nekar till att 
han vill leka i flickornas lek (Salmson, 2017). Detta går alltså inte med säkerhet att veta 
utan är sett utifrån just den analysen. Barn i denna ålder har mer vetskap om normer 
(även de allra yngsta barnen) och att det kan leda till utanförskap om de överskrider 
könsnormerna. Barnen vet i tidig ålder att färgen rosa och dockor anses vara flickigt och 
färgen blå och bilar är pojkigt, då vet de med säkerhet också vilka lekar som anses mer 
feminina och maskulina. Då detta exempel läses utifrån ett performativt tänkande går 



	

26	
	

det att se att normer som barnen erfarit, har gjort att dessa normer genom upprepande 
ageranden av barnen befästs och återskapats (Hellman, 2010).  
 
Även om vissa av exemplen ovan visar hur tydligt stereotypa könsmönster verkar i 
barnens vardag så tyder de ändå på gemenskapen mellan barnen oavsett kön. Barnen 
hjälpte varandra genom förklaringar, de lekte tillsammans och de kompromissade om de 
lekte olika lekar fast i samma rum. Det fanns inte heller någon situation då något av 
barnen verbalt uttalar någon skillnad på flickor och pojkar eller liknande, trots att det är 
uppenbart på andra sätt som tidigare nämnts. Tillsammans med det poststrukturalistiska 
tänkandet går detta att förstås som orsakat av att normer ofta verkar i det dolda och inte 
genom ord, som förväntningarna som de olika könen har i form av normer för att göra 
sig till en begriplig flicka eller pojke (Hellman, 2010). 

8.4  Användandet av miljö och material utifrån kön 
Avdelningens alla fem rum användes mer eller mindre av alla barn. Däremot höll sig 
barnen oftast på samma ställe under den dryga timmen jag observerade. De förflyttade 
sig mellan rummen under mina fem observationstillfällen men lekte oftast liknande 
lekar oberoende av vilket rum de befann sig i. Av de åtta barn som observerades var 
aldrig någon av pojkarna i hemvrån. Ingen av flickorna lekte i fantasirummet förutom 
vid ett tillfälle då en flicka lekte tillsammans med en pojke. Vid den situationen 
användes dock inte dinosaurierna utan de förvandlade den delen till ett jul-rum dit 
tomten skulle komma. I miljön dominerade färgen grönt starkt och även blått. I det 
skapande rummet fanns flest färger då det fanns olika pennor, papper och vattenfärger. 
De stereotypa normerna av vilka roller som pojkar och flickor intar i lekar samt vad de 
befinner sig i för lekar stärks av de ovanstående exemplen. Att ingen av pojkarna syns 
till i hemvrån kan bero på att de inte finner sådan lek intressant men också för att ingen 
”typisk pojklek” kan äga rum där. Den vårdande och omhändertagande leken domineras 
av flickor och hör hemma i dockvrån och att intressera sig för dinosaurier hör till den 
pojkiga livfulla leken. Dessa vardagliga upprepningar om val av plats att leka på är 
också en del av det performativa skapande och återskapandet av kön (Hellman, 2010). 
Antingen väljer barnen att gå med normen och väljer miljö och lek utifrån 
könstillhörighet eller så går de mot normen och exempelvis som pojke inträda i lek i 
hemvrån. 

8.5  Sammanfattning av barnens möjligheter och begränsningar 

• Hur styr normer om kön den fria leken bland förskolans äldre barn? 
• Vilka effekter kan detta få i form av möjligheter och begränsningar till eget 

utforskande för de äldre barnen? 
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Analysen visar att normer om kön har stor betydelse för barnens val av lek samt i val 
av miljö. Barnen agerade ofta i linje med könsnormer och blev på så sätt till som 
begripliga flickor eller pojkar enligt dessa. I exemplet då två pojkar lekte ninjor där 
pedagogen fick leken att bli lugnare kunde stereotypa roller överskridas. Samtidigt kan 
dock barnen ha blivit begränsade i sitt utforskande på grund av detta. Hade pojkarna 
fått leka en mer rörlig och livlig lek hade det funnits större potential för exempelvis 
utveckling av grovmotorik och rumsuppfattning. Dock gavs möjligheten till att 
utveckla sin fantasi om hur leken kan gå till på ett lugnare sätt – hur ska de då gå 
tillväga? Nya sätt att vara på kan även leda till nya sätt att utforska på. Dock är det 
svårt att veta hur leken hade artat sig om de inte hade blivit hejdade av pedagogen men 
kanske hade de fått större chans till utforskande. 

Situationen där en av pedagogerna klev in i två olika lekar för att sammanföra dem kan 
både ge barnen möjligheter och begränsningar. I detta fall blev utgången att pojkarnas 
lek blev mer störd än stärkt. Möjligtvis fick flickorna samarbeta för att finna en lösning 
för att släcka elden och deras lek fick en oväntad vändning. Pedagogens agerande kan 
ses som ett försök att följa läroplanen och skollagens krav i att motverka traditionella 
könsmönster samt främja jämställdhetsarbetet. Analysen visar dock att normer rörande 
kön kan göra att det blir svårt att få barnen med sig i gränsöverskridanden. Pedagogens 
intentioner var goda men barnen hängde inte med. Barnens lek kan förstås i enlighet 
med rådande könsnormer men enligt pedagogen och läroplanen blir det på något sätt 
”fel”, då normer ska breddas och gränsöverskridas. Resultaten visar därmed att detta 
inte är ett arbete en som pedagog kan göra ”på egen hand” utan ett arbete som barnen 
behöver göras delaktiga i. I och med att detta försök till något gott ledde till att 
pojkarnas lek blev störd kan pedagogens inverkan gett olika effekter på barnens 
lärande. Utifrån analysen blev dock inte pojkarnas lek förstörd eftersom de kunde 
återgå till den. Denna analys kan jämföras med exemplet från den observation där 
pedagogen ville att pojken skulle använda glitter och färgen rosa på sitt skapande 
objekt. Analysen visar att det kan bli svårt att ta hänsyn till barnens intressen i arbetet 
med att motverka traditionella könsnormer/mönster. Med andra ord finns det en risk att 
förskollärares arbete för gränsöverskridande av stereotypa normer kan bli påtvingat 
eftersom barnens åsikt inte alltid efterfrågas. Även i denna situation är pedagogens 
intention god men glittret är inte något som barnet önskat. Därmed inte sagt, att detta 
inte kan ändra sig i framtiden, om pedagogen får med sig barnen och arbetar mer 
tillsammans. 

Barnens samspel med miljön verkade markant med stereotypa könsnormer och 
könsmönster. Pojkarna vistades inte i hemvrån, de lekte inte med det stora dockhuset 
och de var inte med i familjelekarna. Flickorna lekte inte med dinosaurierna och de var 
inte med i de livfulla lekarna. Vid nästan alla observationer lekte flickorna en 
familjelek bestående av mamma och storasyster/lillasyster. Det var en vårdande lek 
med inslag av uppfostran och lärande. De lekte att barnen var i skolan där de använde 
sig av matematik och klockan samt tillämpade tidigare erfarenheter som nattning och 
val av mat. I dessa lekar har barnen möjlighet att bearbeta tidigare upplevelser och 
händelser, utveckla lärande inom matematik, omtanke och vardagliga företeelser. 
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Bortsett från dessa möjligheter finns det en viss begränsning i dessa leker då de alltid 
leker samma lek där de oftast intar samma roll. Den motoriska utvecklingen hamnar i 
skymundan och deras lek skapar inga större problem som behöver lösas. Även fantasin 
blir begränsad då de enbart förhåller sig till verkliga händelseförlopp och lekarna blir 
aldrig speciellt äventyrliga. 

Analysen visar att pojkarnas lek kan ge motsatta effekter till flickornas. Pojkarnas lekar 
med bilar som flyger, krockar och skjuter blir väldigt fantasifulla och de finner 
lösningar för att fantasin ska kunna fortgå. Det pojkarna leker som är taget från 
verkligheten är det historiska de lärt sig om utdöda dinosaurier och deras egenskaper. 
De begränsningar de möter i sin lek är att bearbeta vardagliga händelser och 
egenskaper. De leker sällan vårdande lekar och det finns lite tid för dem att ”varva 
ned”. Sammantaget påvisar analysen att pojkar och flickor tillägnas ofta olika 
begränsningar och möjligheter när de förhåller sig till de rådande normerna om kön, 
vilket även det upprätthåller dessa stereotypa föreställningar. Något som barnen 
gemensamt fick möjlighet att utforska i sina lekar var samspel, dock på olika nivåer 
beroende på lekens framkallande av problemlösning, dilemman och interaktion. 

 

9. Diskussion 

Följande diskussion knyter an till båda delstudiernas analyser i förhållande till den 
tidigare forskningen. I delstudiernas båda resultat kunde vi se att barns kön görs genom 
kläder, både från vårdnadshavare som väljer barnens kläder samt barnen själva. Detta 
går att koppla samman med Davies (2003) som menar att olika typer av kläder kan visa 
vilket kön en tillhör, till exempel kjol för femininitet eller byxor för maskulinitet. Något 
som visades i analysen var att både de yngre och äldre barnen handlade utifrån vad som 
tillhör det maskulina och det feminina inom samhällets rådande normer, med andra ord 
hur en är en flicka eller pojke ”på rätt sätt” (Butler, 2005). Båda delstudierna pekar på 
att barnens val av lek är ett sätt att göra kön på och/eller att barnen anpassar sitt 
beteende och val av lek utifrån könsnormerna. 
 
Den största likheten från analyserna är hur flickor agerade ”hjälpfröknar” i 
verksamheten, vilket går i linje med Månssons resultat (2000). Detta syntes i form av 
kommentarer från flickorna som var uppfångade från vuxna/pedagoger eller att de var 
hjälpsamma och hittade lösningar. Bland de yngre barnen syntes detta oftare i 
handlingar genom att flickorna vid flera tillfällen städade upp efter pojkarna och bland 
de äldre barnen var det oftast verbala uttryck från flickorna om hur en fick och inte fick 
göra. Även detta kan kopplas till hur Butler (2005) förklarar att en är ett kön ”på rätt 
sätt”, då flickor enligt norm är mer vårdande. I analyserna syntes upprätthållandet av 
könsnormerna på så sätt barnen hävdade sig. Pojkarna visade i både lek och alldagliga 
situationer att styrka och kraft var något viktigt medan flickorna gärna visade upp sina 
alster och att de ville visa sig äldre än vad de var. 
 



	

29	
	

Analysen visade att flickorna bland de yngre barnen ofta lekte med bilar samt med bygg 
och konstruktion, som oftast förväntas intressera pojkar. Detta går att koppla till 
Eidevalds resultat rörande att det inte förstås som konstigt om en flicka leker något 
”pojkigt” men om en pojke leker något ”flickigt” anses det som mer märkvärdigt 
(2009). Resultaten från Eidevald går mer i linje med resultaten från delstudien om de 
äldre barnen i vår studie, bland annat då en pojke inte ville inträda i flickornas lek trots 
att han hade iakttagit deras lek en stund och såg mycket intresserad och nyfiken ut. 
Orsaken till att pojken inte ville inträda i leken kan ha varit på grund av att han var 
medveten om att det går emot det ”pojkiga”. Om denna orsak stämmer begränsar 
normer om kön pojkens möjligheter till eget utforskande. Hade pojken inträtt i leken 
hade han fått möjlighet att utforska områden han vanligtvis inte ägnade sig åt. Blaises 
(2005) studie visar även hur viktigt det var för barnen att vara sitt kön ”på rätt sätt”, 
vilket också styrker detta exempel. Detta framträdde inte alls lika tydligt i delstudien 
rörande de yngre barnen. Där kunde vi se att pojkarna exempelvis bar handväska utan 
bekymmer och utan att få en reaktion av någon annan. I enlighet med Ärlemalm-Hagsér 
och Pramling Samuelsson (2009) både överskred och upprätthöll barnen stereotypa 
könsmönster, dock ofta dolt och inte verbalt när det gäller upprätthållandet. Dessa icke 
verbala upprätthållanden sågs tydligt i delstudien rörande de äldre barnen när det kom 
till vilka lekar flickorna respektive pojkarna valde utan övervägande reflektion. När det 
kom till flickornas vårdande lekar liknade de varandra bland de yngre och äldre barnen. 
Sammanfattningsvis kan det verka som att de äldre barnen inte väljer att utforska 
aktiviteter efter intresse utan efter vilket kön de tillhör medan de yngre barnen väljer det 
som faller dem i smaken just för den stunden. Efter våra resultat ser vi att alla barnen 
valde aktivitet på eget bevåg, dock att de äldre barnen var mycket mer influerade av 
könsnormerna och valde på så vis en aktivitet som anses vara knuten till könet de 
tillhör.  

  
I våra analyser visade det sig även att de flesta barnen på ett eller annat sätt får utforska 
matematik. Matematik är något som finns i mycket av det vi gör men kan vara 
underförstått i vissa lägen. På avdelningen bland de äldre barnen fick pojkarna 
lägesuppfattning genom exempelvis rörlig lek medan flickor ofta räknade olika saker i 
leken. På avdelningen bland de yngre barnen var det dock flickorna som fick erfara 
lägesuppfattning genom att pedagogerna talade ett utvecklat språk med dem. Detta 
påvisar att trots pojkar och flickors olika lekar, som styrs av könsnormerna (Salmson, 
2017), får båda könen tillgång till matematik.  
 

10.  Slutsats 

I vår studie ville vi ta reda på hur kön/genus skapas i förskolan under den fria leken 
samt vad det kunde få för möjligheter och/eller begränsningar i barnens eget 
utforskande. Efter att ha analyserat vår insamlade empiri kom vi fram till att kön skapas 
oavbrutet och de stereotypa normerna om kön finns med i mycket som händer på 
förskolan. Barnen har i sin unga ålder redan börjat uppfatta hur de bör vara som pojke 
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respektive flicka, vilket försvårar arbetet rörande jämställdhet för pedagoger på 
förskolan. Läroplanen för förskolan poängterar att förskolans verksamhet ska arbeta mot 
stereotypa könsnormer och könsroller men vi ska även lyssna till barnens erfarenheter 
och intressen (2016, s. 5 & 12). Detta medför att det kan uppstå en konflikt mellan 
läroplanen och samhället, som säger att flickor och pojkar ska vara på ett visst sätt. Om 
en pedagog går in i barnens lekar för att få dem att leka mer gränsöverskridande kan det 
bli påtvingat för barnen, fast det i själva verket var tänkt i all välmening. För att få med 
barnen i gränsöverskridande bör en som pedagog vara väl medveten om vad en gör och 
ha en strategi, inte bara agera i stundens hetta för att det kan verka som en bra idé för 
stunden. Det som annars kan hända i sådana tillfällen är att kön- och genusnormer 
förstärks för att pedagogen försöker få barnen att göra/använda något som ”det andra” 
könet gör/använder. Det vi med säkerhet kan konstatera är att det inte finns något rätt 
sätt att agera utifrån eftersom det handlar alltid om kontext och människorna i den. 
 
En tydlig slutsats är att ju äldre barnen blir, desto mer påverkar normer om kön barnens 
eget utforskande. Begränsningarna detta kan medföra är att barnen inte får möjlighet att 
ens ta reda på om det finns andra aktiviteter på förskolan som tilltalar dem. I skrivande 
stund förs en debatt i samhället kring hur pojkars och flickors skolgång skiljer sig samt 
mäns och kvinnors arbetsvillkor. I form av att pojkar får mer talutrymme och 
uppmärksamhet men sämre betyg medan flickor ges mindre talutrymme men får bättre 
betyg. I arbetslivet får kvinnor och män olika löner trots samma arbete och inom olika 
yrken existerar skeva könsfördelningar. Eftersom normer om kön ofta innebär att det 
maskulina har högre status och att vår studie visat att flickor och pojkar leker lugna 
respektive dramatiska lekar kan vi dra slutsatsen att förutsättningarna för barnens 
framtid börjar redan i förskolan. Detta förstärker vikten av att arbeta genusmedvetet i 
förskolan för att bredda och gränsöverskrida normer. Det behövs således mer forskning 
om vad stereotypa könsnormer har för inverkan på barns lärande i förskolan och vad det 
egentligen får för effekter.  
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Bilaga 1 
Till vårdnasahavare för barn på XXX 
 
Medgivande till deltagande i en studie 
 
Studien, som kommer att handla om skapande av genus i förskolan bland yngre och äldre 
barn, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Emeli 
Nilsson och Victoria Gerhardt som går sista terminen på förskollärarprogrammet, 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt/mina barn medverkar i den ovan nämnda 
studie. 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt/mina barn 
kommer att observeras i sin förskolemiljö och att anteckningar kommer att genomföras, 
dock utan barnens namn involverat. 
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 
sätt att deltagarna inte kan identifieras. 
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan 
är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. 
 
Barnets namn: ………………………………………. Födelsedatum: …………………… 
 
1. Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
2. Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 
Adress: ……………………………………………………………………………… 
Telefon: ……………………………………………………………………………… 
 
....................................................................... 
Ort och datum 
 
................................................................ ................................................................ 
Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 
 
 
 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet 
Box 256, 751 05 Uppsala 
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Till vårdnadshavare för barn på XXX 
 
Information om en studie av skapande av genus i förskolan 
Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 
självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 
Uppsala universitet. 
 
Vårt självständiga arbete syftar till att få syn på hur genus skapas i förskolan bland de 
yngre och de äldre barnen samt av pedagogerna. Vi vill undersöka om det finns eventuella 
skillnader på vad barnen väljer att leka med och hur barnen väljer, finns det någon 
koppling till kön? Fortsättningsvis vill vi veta om dessa val kan påverka barnens möjlighet 
till att utforska de olika ämnen som förskolans läroplan innehåller. 
 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert/era barn ca 5 tillfällen under deras 
fria lek i förskolan. Vi kommer att samla in data genom att observera barnens fria lek med 
hjälp av avidentifierade anteckningar. Vi kommer följa verksamheten som den är utan att 
försöka inverka på den eller barnen. Vi har i uppsatsen inget intresse av enskilda barn eller 
pedagoger. 
 
Datainsamlingen kommer att ske under november månad. Insamlade data kommer att 
analyseras under innevarande termin. Dessa kommer att hanteras och förvaras på sådant 
sätt att ingen obehörig kan ta del av dem, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar 
av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, både av dig/er 
eller av ditt/ert barn, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk 
ersättning utgår. 
 
Innan observationerna startat kommer vi att berätta för barnen vilka vi är och varför vi är 
hos dem. Vi kommer att berätta att barnen närsomhelst kan säga stopp eller exempelvis 
visa stopphanden om de inte vill att vi observerar den lek de är inne i. 
Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten om 
medgivande och lämnar in den till förskolans pedagoger. Om ni har ytterligare frågor 
angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se 
nedan för kontaktuppgifter). 
 
Studiens handledare: Anna Günther-Hanssen 
E-post: anna.gunter-hanssen@edu.uu.se 
 
Uppsala den 31 oktober 2018. 
 
Emeli Nilsson, emeli.nilsson@live.se 
Victoria Gerhardt, victoriagerhardt@gmail.com 
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Bilaga 2 
Till pedagoger på XXX 
 
Medgivande till deltagande i en studie 
Studien, som kommer att handla om skapande av genus i förskolan, kommer att utföras 
inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Emeli Nilsson och Victoria 
Gerhardt som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till medverkan i ovan nämnda. 
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer 
observeras och at anteckningar kommer genomföras, dock utan namn involverade. 
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 
sätt att deltagarna inte kan identifieras. 
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas. 
 
Namn: ……………………………………………… 
 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
....................................................................... 
Ort och datum 
 
.......................................................................  
Underskrift 
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Till pedagoger på XXX 
 
Information om en studie av skapande av kön i förskolan 
Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 
självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 
Uppsala universitet. 
 
Vårt självständiga arbete syftar till att få syn på hur genus skapas i förskolan bland de 
yngre och de äldre barnen samt pedagogerna. Vi vill undersöka om det finns eventuella 
skillnader på vad barnen väljer att leka med och hur barnen väljer, finns det någon 
koppling till kön? Fortsättningsvis vill vi veta om dessa val kan påverka barnens möjlighet 
till att utforska de olika ämnen som förskolans läroplan innehåller. 
 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer följa er cirka fem tillfällen under den fria 
leken i förskolan. Vi kommer samla in data genom att observera barnens fria lek med hjälp 
av avidentifierade anteckningar. Vi kommer följa verksamheten som den är utan att 
försöka inverka på den eller barnen. Vi har i uppsatsen inget intresse av enskilda barn eller 
pedagoger. 
 
Datainsamlingen kommer att ske under november månad. Insamlade data, dvs 
anteckningar kommer att analyseras under innevarande termin. Dessa kommer att hanteras 
och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 
personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
 
Om ni är positiva till deltagande, undertecknar ni den medföljande blanketten om 
medgivande och ger den till oss när vi kommer. Har ni ytterligare frågor går det bra att 
kontakta oss eller vår handledare, kontaktuppgifterna finner ni nedan. 
 
Studiens handledare: Anna Günther-Hanssen 
e-post: anna.gunther-hanssen@edu.uu.se 
 
Emeli Nilsson, emeli.nilsson@live.se 
Victoria Gerhardt, victoriagerhardt@gmail.com 


