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Sammanfattning:  

 

Denna studie syftade till att synliggöra de könskonstruktioner som etablerades, överträddes 

eller upprätthölls på en förskola i Uppsala. Barn mellan 3 och 5 år samt förskolans pedagoger 

observerades för att vi skulle kunna besvara vår frågeställning: Vilka genuskonstruktioner 

skapas i interaktionen mellan barn-pedagog och barn-barn i den fria leken? Kan interaktionen 

sägas återskapa eller dekonstruera traditionella könsroller? Vi observerade vid ett flertal 

lektillfällen hur både barn och pedagoger genom sin interaktion med varandra upprätthöll 

traditionella könsroller eller genusmönster. Vi fann att leksaker förde med sig olika 

begränsningar och att dessa kan sägas representera stereotypt feminina eller maskulina 

egenskaper. Barns lek konstruerades vid vissa tillfällen kring genus som särskiljande 

egenskap, till exempel de tillfällen då barnen lekte i olika lag. Vi kunde urskilja ett tillfälle där 

ett barn utmanade traditionella könsmönster i samband med lek. Pedagogens reaktioner på 

barnets gränsprövande uppmuntrade inte till överskridande av genusnormer. Vi har även sett 

att pedagoger vid flera tillfällen har bidragit till att upprätthålla traditionella könsroller eller 

genusmönster. Detta arbete har utmanat våra egna föreställningar om genus och vi har fått en 

ökad förståelse för komplexiteten i vad som kan beskrivas som barns genusarbete.  

 

 

Nyckelord: Förskola, genus, genuskonstruktioner, interaktion, fri lek, observationsstudie.  
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Inledning 

Som förskollärarstudenter har vi under vår utbildning spenderat åtskilliga veckor på svenska 

förskolor i olika socioekonomiska områden i mellersta Sverige. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi har sett barn och vuxna interagera och kommunicera i 

olika sammanhang som tillsammans utgör förskolans verksamhet. Mitt i denna verksamhet 

har vi ibland sett (och säkerligen även missat) tillfällen då barn och pedagoger har gett uttryck 

för könsstereotypa könsroller eller genusuppfattningar. Under en tidigare verksamhetsförlagd 

utbildning kunde vi se en pedagog (observera: ej pedagog som medverkar i denna studie) som 

under en samling gav instruktioner om att barnen skulle sätta sig varannan flicka och 

varannan pojke. Ett av barnen i 3-årsåldern flyttade inte på sig och pedagogen ifrågasatte detta 

och i förlängningen barnets könstillhörighet: ”Kalle, är du en flicka va? Nej, det är du ju inte. 

Gå och sätt dig bredvid Aina”. Vid första anblicken verkar denna kommentar harmlös men vi 

bör då fråga oss vilka rättigheter pedagogen här tar sig genom att definiera någon annans 

könstillhörighet. Upplevelsen av ens könstillhörighet är en i allra högsta grad en personlig 

angelägenhet men kan på detta sätt bli en kollektiv angelägenhet. Vi kan också fråga oss 

vilken betydelse könstillhörighet har för den pedagogiska aktiviteten och varför det är viktigt 

att sitta varannan flicka och varannan pojke. 

 

Att bli trygg med och utveckla sin egen identitet är en viktig del för alla individer.  Under vår 

lärarutbildning har vi ständigt blivit påminda om vikten av att förhålla sig kritisk tills sin egen 

roll som pedagog. Våra erfarenheter om förskolors genusmedvetenhet och arbete med detta är 

blandade. Genom vår studie har vi själva blivit mer medvetna om komplexiteten i detta 

uppdrag. Vi vill uppmärksamma och diskutera de normativa och dolda diskurserna baserade 

på två könskategorier, två genus som etableras inom förskolans värld.  Vi har analyserat hur 

barn genom leken testar dessa genuskategorier och förhandlar om dess betydelser. Med detta 

arbete hoppas vi kunna medvetandegöra blivande pedagoger, verksamma pedagoger samt 

föräldrar. Vi hoppas att vår studie kan bidra med ökad kunskap om den komplexa process det 

innebär att etablera sitt eget och andras genus. Det är också vår förhoppning att läsaren genom 

denna studie får tillfälle att utmana sina egna djupgående föreställningar om genus. Vår eget 

arbete med denna studie har gjort oss mer medvetna om våra egna svårfångade och ibland 

stereotypa genusföreställningar.   
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Arbetsfördelning 

Under hela studien har vi diskuterat och reflekterat både innan, under och efter själva 

skrivandet. Vi har skrivit vissa stycken tillsammans samt delat upp stycken, skrivit dessa 

enskilt men sedan bytt och skrivit på varandras. Vi ansåg att studien blir mer tillförlitlig och 

representativ för oss båda med detta arbetssätt. Vi skulle dock komma att dela upp en del av 

arbetet. Vi valde att arbeta med insamling av data, det vill säga våra observationer, enskilt och 

tillsammans. Vi förde individuella anteckningar, renskrev dessa och gjorde de första 

analyserna individuellt. För att öka studiens validitet och reliabilitet valde vi att efter detta 

läsa varandras observationer på enskilda håll för att sedan jämföra, analysera och renskriva 

dem tillsammans. Vissa observationer har också genomförts tillsammans och efter dessa 

tillfällen har vi sammanställt våra kompletterande fältanteckningar. De textavsnitt vi valde att 

dela upp var våra teoretiska utgångspunkter. Därmed kunde vi dela upp läsningen av litteratur 

och sedan bidra med olika kunskapsperspektiv under arbetet med analyser. Gabriella Ekdahl 

har haft ansvar för läsningen av Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och Sara 

Söderlund har haft ansvar för läsningen av Judith Butlers teoribildning om bland annat den 

heterosexuella matrisen och genus som performance. Med detta följde att vi vid analysen hade 

ansvar för dessa teorier samtidigt som vi hade ett gemensamt utbyte av varandra. Analyserna 

har således växt fram genom individuellt arbete beroende på teoretiskt perspektiv och genom 

gensam diskussion.  
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Bakgrund 

När leksaksföretaget BR och Toys R Us lanserade könsneutrala leksakskataloger i Sverige år 

2012 var reaktionerna blandade. Leksaksföretagen har detta år lanserat den omdebatterade 

katalogen i bland annat Frankrike, Danmark och Finland (DN, 2013-11-24). Pia Adelsteen, 

talespersonen för jämlikhetsfrågor i Dansk Folkeparti uttalade sig om katalogen på följande 

sätt enligt DN: 

  

”Det att visa vad ’ett fåtal gör’ leder mot det perversa, menar Pia Adelsteen. Man kan ju jämföra med 

det som skett i Sverige, där man har könslösa förskolor. Det är ditåt de sneglat, och det är därför de 

gör så här. Det finner jag underligt, säger Adelsteen och tillägger bland annat att barn i svenska 

förskolor ’inte tillåts säga han och hon’ .” (DN, 2013-11-13). 

  

Denna debatt visar på vilka starka reaktioner som kan uppkomma då genus och könsmönster 

ifrågasätts och utmanas. Frågor om barns könsidentiteter och genusuttryck, vad de är och vad 

de borde vara och hur mycket samhället ska involveras i denna uppfostran har på olika sätt 

debatterats. Frågorna har tagits upp på olika nivåer i samhället och vi kan idag säga att 

förskolan och skolan ideologiskt och juridiskt har ett tydligt genusuppdrag. Detta märks inte 

minst bland formuleringarna i de styrdokument som utformats för skolväsendet där 

läroplanerna för förskolan respektive skolan ingår. I förskolans läroplan, under avsnittet 

förskolans värdegrund och uppdrag, saklighet och allsidighet, hittar man följande 

formulering: 

 

”Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna 

läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och 

pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster 

och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” (Lpfö98, s. 5) 
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Trots denna tydliga formulering i förskolans läroplan finns reella svårigheter med att uppnå 

detta i verksamheterna. Skolinspektionen har gjort en granskning av Uppsala kommuns 

förskolor, vilket innefattade 95 kommunala förskolor. Tillsynen visade att:  

  

”… arbetet på förskolorna inte är medvetet inriktat på att motverka traditionella könsmönster. 

Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Uppsala kommun föreläggs därför att 

avhjälpa bristen” (Skolinspektionen, 2013, s. 6). 

  

Tidigare har delegationen för jämställdhet i förskolan beskrivit hur förskolan liksom skolan 

har svårt att uppnå de jämställdhetsmål som anges i läroplanerna (SOU 2004:115).  Två år 

senare kan man i slutbetänkandet Jämställd förskola – om betydelsen av jämställdhet och 

genus i förskolans pedagogiska arbete (SOU 2006:75) läsa att forskning visar att förskolan 

idag förstärker traditionella könsroller och könsmönster snarare än att utmana och motverka 

dessa. Forskning har beskrivit på vilka sätt både barn och pedagoger är aktiva i olika 

genuskonstituerande praktiker (Eidevald, 2009; Hellman, 2010; Odenbring, 2010). Det finns 

också forskning som visar att barn i förskolan i högre grad än pedagoger utmanar 

könsstereotypa strukturer (Pramling Samuelsson & Ärlemalm-Hagsér, 2009, s. 105). Avsikten 

med denna studie är att på en mycket specifik, lokal nivå undersöka de genuskonstruktioner 

som kan komma fram under barnens fria lek i förskolan. Vi fokuserar på interaktion mellan 

barn och barn samt barn och pedagog.  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Genuspositioner ur ett sociokulturellt perspektiv 

Pramling Samuelsson och Ärlemalm-Hagsér (2009) beskriver den mångdimensionella och 

komplexa verkligheten i förskolan. De antar ett sociokulturellt perspektiv i sin beskrivning av 

hur genuspositioner skapas inom denna verksamhet. Pramling Samuelsson och Ärlemalm-

Hagsér (Ibid, s. 91) använder sig av sociokulturell teoribildning för att tolka sitt empiriska 

material och refererar till Rogoff som menar att allt lärande kan ses genom tre olika linser. 

Pramling Samuelsson & Ärlemalm-Hagsér (2009) använder sig av denna begreppsbildning 

där lärande kan studeras genom den kulturella, mellanmänskliga och den individuella linsen. 

Genom den kulturella linsen kan vi förstå genus som en del av den specifika, kulturella 

gemenskap inom vilken vi befinner oss.  Den mellanmänskliga linsen sätter istället interaktion 

och samlärande i fokus, medan den individuella linsen fokuserar på individens egen förståelse 

och eget agerande. Dessa linser, som de förklaras av författarna, är det teoretiska verktyg som 

Pramling Samuelsson och Ärlemalm-Hagsér (2009) använder sig av för att analysera sitt 

empiriska material. De behandlar också olika genusteoretiska strömningar, från 

könssocialisationsteorier ur utvecklingspsykologiska perspektiv till feministisk poststrukturell 

genusteori (Pramling Samuelsson & Ärlemalm-Hagsér, 2009, s. 90). De gör tydligt att de i 

studien är öppna för den kunskap som de olika perspektiven inom det genusteoretiska fältet 

har bidragit med. Pramling Samuelssons och Ärlemalm-Hagsérs empiriska material 

analyserades och fyra teman på de olika vardagspraktikerna urskiljdes (Ibid., s. 97, 105). I 

temat särskiljande synliggjordes strukturer inom vilka flickor osynliggjordes och maskulinitet 

blev normen. Temat beständighet lyfte fram de könsstereotypa lekar och möten som barnen 

befann sig i, inom vilka flickor ofta fungerade som upprätthållare av regler och ordning. Två 

andra teman visade dock på förhandling och normöverskridande praktiker. Dessa teman 

benämndes som gemenskap och överskridande. Temat gemenskap karaktäriserades av delade 

möten där barnen visade stor omsorg för varandra. Temat överskridande kännetecknades av 

möten med ett gränsöverskridande inslag eller ett omtolkande agerande. Exempelvis kan 

positioner som generellt tillskrivs det andra könet erövras av barnen. En flicka omformulerar 

maskulinitet genom att leka att figuren eller gubben som hon leker med är mamma i leken. 
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Denna aktivitet kan placeras in i temat överskridande då den innebär ett omtolkande av 

genusuttryck, i detta fall maskulinitet. Det som lyfts fram som det viktigaste resultatet från 

studien är att genus konstrueras av både barn och pedagoger och att det är barnen som i högre 

grad än pedagogerna utmanar könsstereotypa strukturer (Ibid., s. 105).   

  

Universitetslektorn Ylva Odenbrings avhandling "Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar" 

(2010) behandlar konstruktionen av kön i förskola, förskoleklass och årskurs 1. Avhandlingen 

undersöker hur barn och pedagoger tar del av denna process på en verbal nivå såväl som 

kroppslig nivå. Odenbring (2010) tar sin teoretiska utgångspunkt i Thornes (1993, s. 64-65, 

119-121) begrepp borderwork och crossing. Dessa begrepp försöker teoretiskt fånga in hur 

gränser mellan pojkar och flickor etableras och upprätthålls och hur gränserna i vissa fall kan 

överträdas. Odenbring (2010, s. 83-84) fann att olika könskategoriseringar som till exempel 

”tant Tilda” istället för tilltalsnamn kunde användas av pedagogen för att förmedla en 

skämtsam stämning eller för att upprätthålla ordning under samling. Det fanns också ett 

samband mellan vilken typ av kategori som användes och vem som tilltalades samt hur 

kategorin förmedlades. Odenbring (Ibid.) knyter sin analys till Enfield, som menar att 

samtalets kulturella kontext också fungerar som ett upprättande av social position. Genom att 

tilltala barnen med olika könskategoriseringar kan samtal på så sätt sägas konstruera sociala 

positioner och lyfta fram könstillhörighet som faktor värd att uppmärksamma.  

  

Genushistoria inom forskning och utbildningsväsendet 

 Vallberg Roth (2011) analyserar med hjälp av ett vidgat läroplansbegrepp hur utvecklingen 

av den institutionella, organiserade barnomsorgen har förändrats från mitten av 1800-talet till 

2000-talets första decennium. De yngre barnens läroplanshistoria visar, menar Vallberg Roth 

(Ibid., s. 9) hur tidigare historiska tankeströmningar delvis är inbäddat och del av den nutida 

läroplanskonstruktionen samt hur samhällets värderingar och normer kan återspeglas i 

barnuppfostran. De olika mönster som utläses ur de olika tidsperioderna beskrivs med 

begreppen: Guds läroplan, hemmets och hembygdens läroplan, folkhemmets läroplan och 

världsbarnets läroplan. Denna beskrivning kan sägas kommunicera dels ett skolämnesrelaterat 

innehåll, omsorgsinnehåll samt genusrelaterat innehåll (ibid, s. 9). Vallberg Roth (Ibid., s.  49- 

52) beskriver ur ett sociohistoriskt perspektiv hur den organiserade barnomsorgen har frångått  

en könssegregerad undervisning i kyrkans regim. Vid perioden 1940-talet utläser Vallberg 



 

  11 

Roth (Ibid., s. 78) en förändring till en särartsbetonad samkod med kvinnor som utformare för 

verksamheten. Den period som Vallberg Roth (2011) benämner som folkhemmets läroplan, 

sträcker sig från efterkrigstiden och innebär att demokrati får en särställning i 

utbildningssystemet. 

  

Yvonne Hirdman presenterade i slutet av 1980-talet begreppet genussystem i svensk 

forskning (Hirdman, 1990). Teorier om konstruktioner av genus som historiskt, socialt och 

kulturellt specifikt fenomen har utvecklats och vetenskapsteoretiskt förändrats under de 

senaste 30 åren (Pramling-Samuelsson & Ärlemalm-Hagsér, 2009, s. 90; Thurén, 2003, s. 23-

27).  Kvinnoforskningen på 1970-talet kan lite förenklat kallas för tilläggsforskning då syftet 

med forskningen beskrivs som att lägga till kunskap om kvinnors liv och villkor (Thurén, 

2003, s. 23 ). Man försökte hitta förklaringar till varför kvinnor universellt hade sämre villkor 

än män och arbetet med att hitta teoretiska begrepp som kan förklara detta påbörjades och 

fortsatte in på 1980-talet (Thurén, 1996, s. 70-72). Under 1980-talet kom genusforskning att 

mer fokusera på relationer mellan kvinnor och män och forskningsutvecklingen kan beskrivas 

som mer antropologiskt betonad (Thurén, 1996, s. 71; 2003, s. 25). Förhållandet mellan 

antropologen och informanterna kom att betonas och nödvändigheten av flera teoretiska 

begrepp sattes i fokus (Thurén, 1996, s. 71-72). Postmodernism och poststrukturalism kom i 

slutet av 1980-talet att få sort inflytande över genusforskningen, liksom övrig samtida 

forskning (Ibid.).   

Genus ur ett postmodernt perspektiv 

Postmoderna forskare inom pedagogisk forskning beskriver barns identitets- och 

subjektsskapande praktiker (Nordin-Hultman, 2004) och kritiserar socialisationsteorier som 

utgår från och därmed cementerar uppfattningen att genus har en biologisk grund, det 

biologiska könet från vilken ”manliga” eller ”kvinnliga” beteenden kan härledas (Davies, 

2003; Butler, 2007). Davies (2003) kritiserar den begreppsmässiga uppdelningen av en 

människa i ett biologiskt jag (kön) och ett socialt jag (genus). Teorin om socialisation och 

könsroller har en biologistisk utgångspunkt. Med detta menas att människans kvinnliga eller 

manliga, feminina eller maskulina könsroll relateras till en biologisk grund, en kärna som är 

sann och verklig. Med tanke på hur socialisationsteorin beskriver barns tillskansning av 

könsroller finns inget utrymme för barnet som aktivt subjekt, menar Davies (2003). Inte heller 
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erkänner socialisationsteorin att barnet deltar i konstruktioner och upprätthållandet av den 

sociala världen som en följd av hur han/hon upplever världen och lär sig diskursiva praktiker. 

 Teoretiska utgångspunkter 

Genussystemet 

Framträdande inom genusvetenskaplig forskning är Hirdmans begrepp genussystemet. Här 

tydliggör hon hur förväntningar och normer skapar sociala praktiker i samhällen och hur dessa 

praktiker påverkar och inte minst upprätthåller ordningsstrukturer och maktsystem. Det 

västerländska genussystemet grundar sig i två logiker där den första tydliggör den naturliga 

kategoriseringen av världen som sker kognitivt hos människan för att hantera dess intryck av 

omgivningen (Hirdman, 1990, s. 77). Detta dikotomiska tänkande visar hur varje pol kräver 

en motpol. Exempelvis hur det onda är motsatsen till det goda. Inom genussystemet innefattar 

dikotomierna manligt och kvinnligt och hur dessa åtskiljer egenskaper och attributioner 

(Hirdman, 2004, s. 117: Hirdman 1990 sid 78). Den andra teoribeskrivningen inom 

genussystemet syftar till dikotomierna i förhållande till hierarki. Normen här innefattar 

mannen som den representerande människan av de två könen. Genussystemets andra del 

handlar om hur mannen och det maskulina utgör normen i samhället (ibid). Kritik har dock 

riktats mot det faktum att Hirdman bygger in hierarkin i genussystemet (Gemzöe, 2003, s. 

94). Teorin kan tänkas ha blivit ”låst” eftersom kvinnors underordning gentemot män har 

byggts in i genussystemets två principer. Detta kan man förstå som problematiskt om man vill 

använda sig av genussystemet som teoretisk bas. Kritiker har menat att det skulle vara mer 

fördelaktigt med en definition som tog hänsyn till historiska och kulturella variationer i hur 

ordningen mellan könen ser ut (Ibid.). Ett genussystem som tog hänsyn till vissa historiska 

och kulturella variationer i hur ordningen mellan könen ser ut, skulle möjliggöra en 

beskrivning av ett jämställt genussystem. Hirdmans respons på kritiken har bl.a. varit att 

diskutera idén om könskontrakt som de historiska, lokala och specifika kontrakt som 

upprätthålls mellan könen och att de två tidigare nämnda principerna delvis kan omförhandlas 

(Ibid.). Thurén (1996, s. 77-78) har teoretiserat kring genusordning som baseras på olika 

styrka, räckvidd och hirerarki. Dessa begrepp vill förklara hur genusordningen inverkar på 

olika nivåer i samhället, ibland med olika kraft och utrymme. Genusrelationer kan vara 

hierarkiskt ordnade och det kan också finnas hierarkiska skillnader i ett och samma samhälle 

(Ibid.).  
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Inom aktuell genusforskning diskuteras begrepp och deras innebörder. Flertal forskare menar 

att det behövs flera begrepp som kan förklara och problematisera det som sker mellan könen 

på olika nivåer i samhället (Thurén, 1996, s. 72). Komplexiteten med denna typ av forskning 

kan separera forskare och dess teorier. Som ett exempel på skilda teoretiska utgångspunkter 

kan vi nämna Hirdmans kritik mot poststrukturalismens försök att göra upp med dikotomier 

(Hirdman, 1990, s. 77). Historikern och genusforskaren Hirdman beskriver även hur det 

engelska begreppet gender bör förstås och översättas i det svenska språket. Socialt kön är en 

översättning hon kritiserar då dess tolkning snarare ger än bild av en biologisk kropp där den 

sociala interaktionen kan beskrivas som en klänning eller byxor att klä på (Hirdman, 2004, s. 

116). Socialt kön beskriver inte tillräckligt den komplexa föreställningsvärld som påverkar 

människan i det dynamiska system som bygger på de två dikotomierna manligt och kvinnligt 

(Hirdman, 1990, s. 76). Hirdman menar att genus kan få en mer omfattande beskrivning och 

formulerar denna definition av genus: 

  

”Genus kan förstås som föränderliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor” (där den biologiska skillnaden 

alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd av 

att också biologin kan påverkas/ändras – med andra ord, det är en mer symbiotisk kategori än ”roll” 

och ”socialt kön” (Hirdman, 1990, s. 116). 

Den heterosexuella matrisen 

Judith Butler, retorik- och litteraturprofessor vid University of California i Berkeley har sedan 

1990-talet haft stort inflytande på feministisk teori och debatt både i en amerikansk kontext 

och internationellt. Butler kritiserade den samtida akademiska feminismen för att vara 

essentialistisk och menade att kvinnorörelsens användning av begreppet ”kvinna” som 

rörelsens självklara subjekt dolde skillnader mellan kvinnor (2005, s. 10, 42). Kvinnors liv 

och levnadsförhållanden påverkas av och omringas av diskurser om kvinnlighet men också 

diskurser angående sexualitet, klass och etnicitet. Butler kritiserade den amerikanska 

akademiska feminismen som dominerades av vita, heterosexuella medelklasskvinnor, för att 

bortse från dessa skillnader eller att inte i tillräckligt hög grad ta hänsyn till dem (Ibid. s. 10). 

  

Den heterosexuella matrisen kan beskrivas som en diskurs som konstituerar det normala 

genom inneslutande av vissa praktiker, föreställningar och teser och samtidigt konstituerar det 

onormala genom uteslutandet av andra praktiker, föreställningar och teser (Rosenberg, 2005, 

s. 15) Det är på detta sätt Butler (Ibid.) menar att heterosexualitet etableras som den normala 
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sexualiteten. Matrisen kan förstås som ett slags raster eller system där normativ 

heterosexualitet står i dialektiskt samband med genus. Till genuskonstruktionen hör den 

dikotomiska uppdelningen i män med ”manligt” beteende och kvinnor med ”kvinnligt” 

beteende. Dessa två flätas samman och upprätthålls med föreställningen om ett naturligt 

heterosexuellt begär (Butler, 2005, s. 10-11; Gemzöe, 2008, s. 138). Butler introducerar 

begreppet performativitet för att beskriva hur genus iscensätts genom handlingar och tal 

(Gemzöe, 2008, s. 139, Butler, 2005, s. 67-68).  

  

Communities of practice 

Paechter (2007, s. 2-4) menar att vi kan beskriva barns identitetsskapande processer som 

gemensamma, lokala projekt som äger rum främst inom tre sfärer i de flesta samhällen: i 

familjen, kamratgruppen och i skolan. Dessa kan ha en mer eller mindre betydande roll i 

frågan om barns förståelse för vad kvinnor och män är, vad de gör och vilka skilda aktiviteter 

som tillskrivs dessa. Till exempel har familjen stor betydelse i detta lärande för det yngre 

barnet som drar generella slutsatser om kvinnor och män i deras närmiljö (Ibid. s, 2). Yngre 

barn i fyra- till femårsåldern kan förstå sig själva och andra genom performance av 

maskulinitet eller femininitet. Det är enbart i dessa performance som barn i denna ålder kan 

förstå sig själva som antingen manligt genus eller kvinnligt genus, då de inte har etablerat 

tanken om genus som något oföränderligt eller stabilt ännu (Paechter, 2007, s. 16, 75). Deras 

performance eller uppspelning av femininitet/maskulinitet löper därför en stor risk för att vara 

starkt stereotypa och mer begränsade av lokala konventioner om vad femininitet/maskulinitet 

är. Paechter (2007, s. 17-20) utgår ifrån en relationell syn på makt; makt ska förstås som en 

del av vårt sociala liv, inte som något som utövas på oss. Det antropologiska begreppet a 

community of practice beskriver hur yrkesfärdigheter i ett samhälle lärs ut av de äldre till de 

yngre (Paechter, 2013). Paechter (2007, s. 22-23) använder detta begrepp för att förklara hur 

vi kan förstå femininitet, maskulinitet som lokala praktiker som inbegriper och delas av en 

grupp och där själva deltagandet i dessa praktiker blir centralt för betydelsen av vad det 

innebär att vara kvinna eller man, flicka eller pojke. På ett liknande sätt som Butler (1990; 

2005) blir identitetsbegreppet för Paechter mer fokuserat på den förhandlande praktik som 

utförs i en viss social kontext.  
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Teoretiska begrepp 

Fri lek 

Ur ett sociokulturellt perspektiv utgör förskolan en social arena där barn interagerar med 

vandra och pedagoger och inom vilken de påverkar och påverkas av den specifika, lokala 

miljön (Löfdahl, 2004, s. 12). Fri lek innebär ett försök till att låta barnen bestämma vilken 

aktivitet de vill sysselsätta sig med inom de ramar som finns inomhus på förskolan alternativt 

utomhus. Även i detta sammanhang påverkas givetvis barn av den kontext de befinner sig i 

men det är ett sammanhang som ger oss en möjlighet att närma oss barnens 

föreställningsvärldar i förskolans verksamhet. Givetvis kan vi ifrågasätta hur ”fri” den fria 

leken egentligen är. Vi använder detta begrepp då det är relativt etablerat i förskolans 

verksamhet samt dess läroplan. Förskolans läroplan förtydligar förskolans roll i att erbjuda 

barn i verksamheten lek och aktivitet: 

 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 

Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje 

barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen” 

(Lpfö 98, s 6). 

Genus 

En vanlig avgränsning då vi talar om genus och kön är att definiera genus som det ”kulturella 

könet” (Connell, 2009, s. 23). Denna avgränsning kan dock kritiseras för att den som 

definition förutsätter en relation eller ett samband mellan kön och genus. Definitionen skapar 

också en föreställning om kön som naturligt och pre-diskursivt (Butler, 2005, s. 45). 

Hirdmans definition av genus så som vi tolkar den, utgår från en mer genusantropologisk 

ansats då hon ser genus som föränderliga tankefigurer om män och kvinnor som skapar olika 

sociala praktiker (Hirdman, 2004, s. 116). Hirdman kritiserar könsrollsbegreppet som en 

dikotomisk konstruktion och menar att genus ska förstås som en mer invecklad process. 

Denna process formas i och reproduceras ständigt genom vårt samhälleliga liv (Hirdman, 

1990, s. 76). Ur ett postmodernt perspektiv kan man med Butler däremot förstå genus som 

diskursiva praktiker genom vilka idén om kön som biologisk grund skapas (Butler, 2005, s. 

46; Connell, 2009, s. 62-63). På samma sätt ser Davies (2003, s. 26) genus som diskursiva 

praktiker som barn tidigt lär sig att positionera sig i och anpassa sig efter. Barn lär sig 
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samhällets diskurs om det självklara, att vi är antingen män eller kvinnor och inser att de 

måste kunna urskiljas som antingen det ena eller det andra (Davies, 2003, s. 13). I denna 

studie använder vi begreppet genus i en postmodern bemärkelse där avgränsningen mellan 

kön och genus inte ska förstås som ett ”natuligt kön” och ett ”kulturellt genus” utan där vår 

uppfattning om kön som primärt skapas och upprätthålls i olika sociala praktiker. 

 Diskurs 

Ett begrepp som kan kopplas till det poststrukturella perspektivet är begreppet diskurs. 

Diskurs kan till en början förklaras som: ”Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller 

ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Olika diskursteoretiska 

angreppssätt för dock med sig olika uppfattningar om diskursernas ”räckvidd”, alltså huruvida 

diskurser ska ses som fullständigt konstituerande för vår verklighet eller om vi ska utgå ifrån 

att diskurser är determinerade av andra sociala praktiker (Ibid., 2000, s. 9, 26). Vad något är 

eller vad något betyder skapas på olika sätt inom olika diskurser genom vissa praktiker. En 

teoretisk utgångspunkt är att se diskurser som social praktik, i ett dialektiskt förhållande till 

andra sociala praktiker eller dimensioner (Ibid, 2000, s. 67-68). Olika diskursteorier innebär 

också vissa gradskillnader i det analytiska fokuset (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

27).  Eftersom vi kommer att använda oss av Butlers begrepp performance i den kommande 

analysen så kommer vi anta en förståelse av diskurser som konstituerande för vår verklighet. 

Diskursiva praktiker kan förklaras som de kulturella och historiska meningsbärande 

tankemönster som kan vara mångfaldiga, parallella eller ömsesidigt uteslutande. Vad något är 

eller vad något betyder skapas på olika sätt inom olika diskurser. Med ett vidgat språk- och 

textbegrepp kan man omfatta även handlingar och handlingsmönster, diskurser och teorier 

kan således materialiseras t.ex. genom pedagogens val av material i förskolan (Nordin-

Hultman, 2004). 

Femininiteter och maskuliniteter 

Diskurser om genus, genusdiskurser ska förstås i förhållande till maskulinitet och femininitet 

då dessa praktiker (uppvisandet av genusuttryck) också kan sägas skapa föreställningar om 

maskulinitet och femininitet. För dessa genusuttryck finns också olika ideal som man som 

kvinna/man bör leva upp till enligt den rådande normen i samhället. Detta är dynamiska 

processer som varierar kontextuellt och historiskt och påverkar människan under hela livet 

(Paechter, 2007. s. 14-19). Vi visar upp dessa genusuttryck och attribut vilket i sig sedan 
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skapar uppfattningen om ett enhetligt biologiskt kön (Ibid). I denna studie talar vi om 

stereotyp maskulinitet eller femininet. Stereotyp manlighet och maskulinitet kan också 

beskrivas med begreppet hegemonisk maskulinitet och innebär en ideal maskulinitet som 

dock är omöjlig att uppnå (Ibid). Denna hegemoniska maskulinitet är ett ideal i samhället som 

kopplar ihop maskulinitet och därför enbart män med styrka, hårdhet, aktivitet och vissa 

intressen som är särskilda för just män. En stereotyp femininitet avbildar istället kvinnor och 

flickor som svagare än män, omvårdande, mjuka till sitt sätt att vara och med vissa intressen 

som är särskilda för just kvinnor. Med detta menar vi dock inte att det endast skulle finnas en 

typ av femininitet och maskulinitet. Vår teoretiska bas har inte heller denna utgångspunkt utan 

tar fasta på att det finns flera femininiteter och maskuliniteter och att dessa inte är bundna till 

vad vi kallar biologiskt kön.  

Performativitet 

Performativitet som begrepp har mynnat ur Butlers kritik av biologistiska och heterosexistiska 

antaganden om att vi alla från födseln har ett fastlagt biologiskt kön som vi senare bygger vår 

heterosexuella identitet utifrån.  Vi kommer att använda oss av Butlers begrepp om kön som 

performativt. Utgångspunkten i Butlers teoretiserande är att genus inte härstammar från kön 

utan att genusuttryck relaterade till en mängd andra genusuttryck tillsammans skapar idén om 

kön som biologisk grund (Butler, 2005, s. 46-47 ). Butler bygger sin teori om performativitet 

utifrån J. L. Austin (2005, s. 99-101) och menar att språkliga handlingar kan utgöra 

performativa handlingar. Att läkaren håller upp barnet och uttalar ”det blev en flicka” är ett 

exempel på en språklig handling som samtidigt, i stunden det uttalas blir en performativ 

handling. Detta begrepp ifrågasätter också maskuliniteters och femininiteters ursprunglighet 

eller kärna (Fagerström & Nilsson, 2008, s. 16).  
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Syfte och frågeställningar 

Den genusteoretiska forskningen har stor betydelse inom det pedagogiska och 

utbildningsvetenskapliga fältet, något som lyfts upp i avsnittet tidigare forskning. Det finns 

också på nationell och kommunal nivå ett intresse för att pedagoger ute i verksamheterna ska 

klara av att i praktiken omsätta de krav på jämställdhet och genusarbete som ställs upp i 

förskolans och skolans respektive läroplaner. Inom ramen för detta är syftet med denna studie 

att få kunskap om hur genus som social praktik i förskolan konstrueras och upprätthålls av 

barn och pedagoger, med fokus på barns fria lek.  

  

Vilka genuskonstruktioner skapas i interaktionen mellan barn-pedagog och barn-barn i den 

fria leken? Kan interaktionen sägas återskapa eller dekonstruera traditionella könsroller?  
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Metod 

Vi har genomfört en observationsstudie på en förskola i Uppsala under två veckors tid. Vår 

datainsamlingsmetod bestod av att föra fältanteckningar på ett så förutsättningslöst sätt som 

möjligt i förskolan och att så snart som möjligt renskriva dessa. Då vi vid vissa tillfällen 

gemensamt observerat en aktivitet, så innebar efterarbetet med data också att skriva samman 

våra gemensamma observationer.  Detta att vi har gemensamma observationer och enskilt 

genomförda observationer av samma verksamhet har ökat våra chanser att på ett mer 

fullständigt sätt beskriva det som sker (Bjørndahl, 2005, s. 21).  Den kvalitativa metodens 

styrka ligger i att den möjliggör en djupare förståelse av studiens problemområde (Bjørndahl, 

2005, s. 108). Vi har haft ambitionen att genomföra en kvalitativ observationsstudie och detta 

för med sig vissa skillnader eller olikheter jämfört med en kvantitativ studie. En kvalitativ 

metod kan beskrivas som något mer flexibel då det till exempel är möjligt att ändra 

observationsfokus under studiens gång (Ibid.) Thomsson (2002, s. 40) diskuterar reflexitivitet 

i förhållande till intervjustudier men vi anser det överförbart även till vår 

observationsundersökning. Själva begreppet reflexion eller reflekterande innebär att forskaren 

på ett reflekterande sätt hanterar de olika nivåerna i sin undersökning. Det kan innebära att 

ställa sig kritisk till vilka föreställningar vi som forskare tar med oss in till 

observationstillfället, medvetenhet om att vi inte fångar verkligheten som den ”är” i 

observationerna utan att detta i sig är en tolkningsprocess, reflektioner över språkbruk, 

maktaspekter och teoretiska ståndpunkter (Ibid.). Vi har förhållit oss reflexiva under 

undersökningens gång vilket vi anser är en styrka i denna studie. Denna reflexivitet var till 

stor hjälp för att synliggöra en omedveten syn på pojkars lek som mer innehållsrik och av 

värde för denna studie. Det reflexiva förhållningssättet möjliggjorde för oss att redan under 

det första observationstillfället, granska och diskutera detta urval. Som ett resultat av detta 

blev vi medvetna om vikten av att på ett mindre värderande sätt välja både flickor och pojkars 

lek vid observationerna. Vårt metodval och vår databearbetning har i hög grad präglats av det 

reflexiva förhållningssättet.  

  

Vid en liknande studie skulle videofilmning vara fördelaktig då denna metod på ett mer 

fullständigt sätt återger situationerna och då forskaren har möjlighet att vid ett flertal tillfällen 

studera situationerna. Vi vill nämna att videofilmning ändå för med sig vissa begränsningar 

och inte kan sägas återge verkligheten till fullo (Bjørndahl, 2005, s. 74). Anledningarna till 
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varför vi har valt bort videofilmning som metod beror på den givna tidsaspekten. Enligt vår 

uppfattning skulle en videokamera som främmande objekt också kunna påverka barns 

beteende och därmed vår studies reliabilitet. I vår mening kan fältanteckningar på ett mer 

naturligt sätt smälta in i verksamheten, särskilt om barngruppen är ny för observatören. Med 

fältanteckningar har observatören alltid möjlighet att avbryta och fysiskt avlägsna sig från 

situationen, något som inte är möjligt med en fast, obevakad videokamera. Observatören kan 

genom att vara lyhörd inför barns reaktioner avväga om en observation bör avslutas eller inte. 

Vi ansåg oss inte ha tiden det skulle krävas för att vänja barnen vid närvaron av 

videokameror. Vi inser dock att denna insamlingsmetod skulle vara fördelaktig vid en större 

liknande studie. 

Urval 

Observationer har genomförts i en kommunal förskola i utkanten av centrala Uppsala. 

Förskolan består av fyra avdelningar och avdelningen som vi besökte bestod av cirka 20 barn 

i åldern 3-5 år och avdelningen hade en förhållandevis jämn fördelning mellan flickor och 

pojkar samt fyra pedagoger. Observationerna är gjorda under cirka två veckors tid, en till två 

timmar under förmiddagar eller eftermiddagar under tiden barnens fria lek. En observation är 

dock genomförd under en samling. Totalt observerades verksamheten under 12 timmar.  

Efter noga övervägande valde vi att genomföra observationer på en för oss okänd förskola där 

ingen av oss hade någon tidigare erfarenhet av verksamheten, personal eller barngruppen. Vi 

valde aktivt att inte genomföra observationer under vår verksamhetsförlagda utbildning då vi 

skulle riskera att hamna i en beroendeställning till pedagogerna och eventuellt också påverka 

barnens samspel. Thorne (1993, s. 16-20) beskriver den maktposition som hon upplevde sig 

ha i egenskap av att som vuxen komma in i en barngrupp. Metodologiskt har det inneburit för 

oss att vi intagit en roll som fullständig observatör, till skillnad från fullständig deltagare då 

forskaren har en aktiv roll i verksamheten (Esaiasson m.fl., 2012 s. 306). Thorne (Ibid.) 

beskriver också den auktoritet och kontrollfunktion som barn förväntade sig att hon skulle 

uppvisa. Att genomföra observationer som fullständiga observatörer anser vi har minskat 

risken för att barn ska uppfatta vår närvaro som ”kontroll” av deras lek.   

 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (2002)  har de medverkande, alltså pedagoger, barn 

och vårdnadshavare fått förhandsinformation om studiens syfte och genomförande. Vi 
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formulerade ett brev med information om studien, en observationsstudie om barns fria lek 

som samtliga vårdnadshavare tog del av. Tillstånd inhämtades från samtliga vårdnadshavare 

och barnen informerades av pedagogerna innan vi kom till förskolan. Samtliga namn på barn 

och pedagoger är fiktiva och vi har även anonymiserat övriga personspecifika detaljer i 

observationerna. Vi förklarade också vår närvaro för barnen och vi tillfrågade även barnen 

innan vi påbörjade observationer. Vi påbörjade vår undersökning och gick in i 

observationerna utan specifika frågeställningar. Detta möjliggjorde att vi kunde observera 

förutsättningslöst samt att observationerna kunde leda oss till frågeställningar.  Deltagarna ska 

också vara införstådda i att de när som helst kan avbryta sin medverkan i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Denna information gavs till barngruppen av pedagogerna och vi var 

lyhörda för om barn på något sätt visade att vår närvaro inte var önskvärd. Den etiska 

aspekten av observatörens grad av öppenhet är också värd att nämna i detta sammanhang. En 

låg grad av öppenhet riskerar att bli etiskt oförsvarbart om de observerade är ovetandes om att 

de iakttas men är fördelaktigt då observatörens närvaro inte påverkar de observerades 

beteenden (Bjørndal, 2005). Vid observationerna i denna studie har vi antagit en hög grad av 

öppenhet, något som kan ha påverkat de observerade. Rollen som fullständig observatör har 

för oss inneburit vissa etiska dilemman, då barn i konflikt har vänt sig till oss för vuxenstöd 

eller ingripande. Vi har aktivt valt att inte gå in och medla i konflikter då detta kan påverka 

barnens agerande i de efterföljande observationerna. Det var något av ett etiskt dilemma att 

inte erbjuda barnen stödet som de eftersökte men vi anser i efterhand att det har stärkt vår 

studies reliabilitet.  

  

Vi vill understryka att pedagogerna i studien har visat stor generositet genom att öppna sina 

dörrar för oss. De berörda pedagogerna i studien är på alla sätt kompetenta och engagerade 

inom sitt område. Vårt syfte med studien ska inte förstås som att kritisera pedagogerna eller 

verksamheten utan istället som ett försök att beskriva och analysera de svårfångade diskurser 

om genus som vi alla omringas och är en del av.  Vi har själva förhållit oss reflexiva inför 

våra egna genusföreställningar och vi har mer än en gång kommit på oss med våra egna 

könsstereotypa genusföreställningar.  

Databearbetning och analysmetod 

Då vi under datainsamlingen och senare också i efterarbetet med data har strävat efter att 

upprätthålla en reflexiv forskarroll, har vi blivit uppmärksammade på hur genuskonstruktioner 
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kan verka på flera plan. Vi har blivit medvetna om hur vi under datainsamlingsmetoden 

grupperat in barnen i de två normativa könskategorierna. Vi vill poängtera att vi inte har 

någon vetskap om barnens subjektiva könsidentitet, alltså hur barnen själva skulle placera sig 

i dikotomin kvinna – man, eller om de skulle identifiera sig bortom eller mellan denna 

dikotomi. Vi har under datainsamlingen dock varit öppna för att maskulinitet och femininitet 

som position kan tas i anspråk av både flickor och pojkar. Vår teoretiska utgångspunkt är inte 

att könsidentitet eller genusidentitet är en effekt eller ett resultat av den biologiska kroppen, 

det kroppsliga är dock en faktor i praktiken att uppta genusidentitet (Paechter, 2007, s. 12; 

Butler, Connell, 2002). De genusuttryck som du tar dig an, som blir möjliga för dig, vilka som 

uppmuntras och vilka som bestraffas i sociala sammanhang blir för de flesta alltid relaterat till 

det kön en har tilldelats från födseln. Det är denna teoretiska utgångspunkt vi har haft med oss 

då vi har genomfört observationerna som kom att fokusera på barns 

genuskonstruktioner. Arbetet med vår data innefattade flera steg. Observationerna renskrevs 

individuellt på dator så fort som möjligt efter observationstillfället. Under studiens gång 

samtalade vi med varandra om våra observationer men vi påbörjade databearbetningen efter 

att observationerna avslutats. Vid det första tillfället hade vi läst igenom varandras enskilda 

observationer och vi skrev samman de observationer som vi hade observerat gemensamt. 

Därefter påbörjade vi arbetet med att dela in observationerna i olika teman. Våra första teman 

utgjordes av till exempel ”könssegregerad lek”, ”könsneutral lek” där vi ansåg att leken inte 

på något tydligt sätt var könsstereotyp samt ett tredje tema ”pedagoger” där pedagoger var 

närvarande och påverkade situationen. Under efterföljande tillfällen har vi återigen läst våra 

egna och varandras observationer för att försöka se nya teman eller mönster. Det som 

presenteras under resultat och analys är de observationer som vi anser mest relevanta för vår 

frågeställning.  

Reliabilitet och validitet 

Inom forskning diskuteras ofta de välkända begreppen validitet och reliabilitet då dessa 

begrepp kan sägas definiera god forskning. Med begreppen validitet och reliabilitet kan vi 

undersöka om studien mäter det forskaren vill mäta samt undersöka noggrannheten i studien 

eller mätningen. Som vår studies teoretiska bakgrund visar, där teorier och begrepp i 

genusforskning har behandlats och reflekterats över har vi arbetat fram en god teoretisk 

definition i överensstämmelse med vårt syfte. Vårt teoretiska fokus behandlar genus som en 

social, lokal praktik och det är detta vi vill mäta. Vi har haft en hög medvetenhet om studiens 
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operationella indikatorer som till exempel metodval och frågeställningar. Därmed kan vi säga 

att vi har uppnått en god resultatvaliditet med en hög begreppsvaliditet och hög reliabilitet. 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 57-65)  
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Resultat och analys 

Vi kommer i det följande att lyfta fram observationer som belyser barns genuskonstruktioner, 

dessa konstruktioners betydelse för den fria leken samt de möjligheter och begränsningar som 

finns i att orientera sig i genusdiskurserna. Observationerna beskriver också i viss mån 

pedagogernas roll i genusdiskurserna. 

Skiljda aktivitetssfärer  

Hirdman (1990, s. 82-83) menar att genussystemet med den dikotomiska uppdelningen mellan 

kvinnor och män, organiserar hela vårt samhälle, inte minst i frågan om arbetsfördelning. På 

liknande sätt som Hirdman (1990, s. 78-79) beskriver skiljda aktivitetssfärer för vuxna 

kvinnor och män kan pojkar och flickors leksaker sägas vara åtskiljda. Forskning om leksaker 

ur ett genusperspektiv har bedrivits främst i USA och Västeuropa och har fokuserat på 

homogena sociala grupper i medelklassområden. Forskningen visar att barn både väljer och 

erbjuds olika leksaker beroende på om de är flickor eller pojkar (Nelsson & Svensson, 2005, 

s. 108). Oavsett om barnen väljer leksak eller förses med leksaker så finns könsstereotypa 

skillnader (Ibid.). Barn tenderar att uppmuntrar varandra till att leka med könsstereotypa 

leksaker, framför allt då de leker i grupper av barn med samma kön (Ibid., s. 112). Flickor och 

pojkars olika leksaker kan sägas representera en könsstereotyp yrkesfördelning som finns i 

samhället (Nelsson & Svensson, 2005, s. 108; Almqvist, 1994). Att barn relaterar sin lek till 

en könsstereotyp arbetsfördelning i vuxenvärlden utgör vårt första tema.  

Köra bil  

En eftermiddag sitter två pojkar (4 år) och bygger med mindre legobitar vid ett bord i köket.  

Den ena pojken utropar att han har byggt en bil. Han håller upp bilen mot sin kamrat. 

– Då måste vi ha en pappa också! Pappa kan köra bil, säger pojken medan han nickar och fortsätter 

bygga. 

– Ja! Jag bygger! Svarar den första pojken.  

Arbetsmöte 

Tre pojkar, alla 5 år, bygger med de mindre legobitarna. 

- Hörrni killar! Jag ska göra Lojd! Säger Egil. 

- Jag ska göra en grön ninja, svarar Sebastian. 

De bygger vidare då plötsligt den första pojken vänder sig till den tredje pojken. 

- Fort Nilo! Vi måste gå till arbetsmötet!  

De två andra pojkarna instämmer och alla plockar snabbt undan för att sedan springa in i hallen. Där 
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sitter Martin och bygger med de större byggklossarna. 

- Chefen ringde mig igår och sa att vi skulle göra en X (ett föremål, vår anmärkning), säger Sebastian. 

- Jag vet hur! Svarar Martin. 

… 

- Titta jag har byggt en minipistol, säger Nilo. 

- Chefen sa att vi skulle bygga alla, berättar Martin. 

Pojkarna fortsätter att bygga. 

Bakning 

En morgon leker tre flickor i sandlådan på gården.  

De använder gegga, hinkar, spadar och former på det lilla bordet i sandlådan.  

- Nu ska vi göra kakor, torra kakor! Säger Laura. 

- Jag gör smulpaj, berättar Frida medan hon gräver i sanden.  

- Här kommer degen! Elina slänger upp gegga på bordet. 

- SÅ! Här ska vi ha massa goda grejer, säger Frida. 

- Strössel! Utropar Elina. 

- Och nu ska vi göra lite tårtor. Frida fortsätter att gräva upp sand i olika hinkar. 

 En kvinnlig pedagog kommer fram till flickorna.  

- Vad fint ni bakar säger hon. 

Frida flyttar på sig så att pedagogen kan se bordet medan Elina håller upp en form med gegga i. 

- Åå, ni måste baka mycket hemma, brukar ni baka med mamma? Ser så ut ja. 

Pedagogen ler och nickar medan hon går därifrån.  

Lustfylld eller kravfylld lek 

I de två första observationerna knyter pojkarna i leken an till en offentlig verksamhetssfär och 

flickorna som bakar relaterar sin lek till en mer privat verksamhetssfär eller hemmet, ett 

mönster som också har visat sig i barns leksaksinnehav (Nelson & Svensson, 2005, s. 108-

109). Övrig forskning om leksaksinnehav och barns val av leksaker i en svensk kontext har 

pekat på att flickor i högre grad innehar fler så kallade pojkleksaker än tvärtom (Ibid., s. 110). 

Trots att materialet i sig, legobitar, hinkar och spadar kan sägas vara neutralt i sig så väljer 

barnen att leka på ett könsstereotypt sätt där flickorna bakar och pojkarna jobbar.  

 

Hirdmans (1990, s. 78) grundprincip att genussystemet består av isärhållandet av manliga och 

kvinnliga sfärer och aktiviteter, blir här tydligt i hur barn relaterar till olika delar av samhället. 

En skillnad mellan observationen ”Arbetsmöte” och ”Bakning” kan också beskrivas i termer 

av lustfylld lek eller kravfylld lek. Pojkarnas lek ger uttryck för ett slags yttre krav som 

representeras av att de dels måste gå på arbetsmöte och att chefen kräver att de bygger. 

Flickorna uttalar sig inte på något liknande sätt utan verkar utgå ifrån vad flickorna själva 

bestämmer att de vill baka. Hirdmans (2004, s. 122) beskrivning av genussystemet innefattar 

också en beskrivning av maktaspekter i genuskontraktet. Genuskontraktet innebär både 

förhandlingar och ett visst maktutövande som leder till vissa handlingsmönster (Ibid.).  
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The Avengers och Monster High 

The Avengers, en serie utgiven av Marvel Comics på 1960-talet, handlar om en grupp 

manliga (och några få kvinnliga) superhjältar. Serien har sedan 1960-talet adapterats till film 

under 2000-talet, tecknad film och leksaker av olika slag. Superhjältarna som utgör The 

Avengers är bland andra Thor, Hulken, Ironman och Kapten America. Monster High, 

lanserades av leksaksföretaget Mattel under 2010 och innefattar dockfigurer/karaktärer 

inspirerade av science fiction, mytologiska och övernaturliga väsen och andra kända monster 

som t.ex. Frankenstein. Förutom dockor finns också en bokserie, tv-serie, film och leksaker 

som också hör till Monster High. Karaktärerna består av bland andra Frankie Stein, 

Draculaura, Clawdeen Wolf och samtliga karaktärer kan sägas representera en stereotyp 

femininitet. Klicks är ett lekmaterial som går att sätta ihop på ett tredimensionellt sätt. 

(Wikipedia, 2013) 

Teaterlek The Avengers 

Tre pojkar och fyra flickor leker med klicks. Under observationens gång uttalar sig en av 

flickorna att de ska spela upp teater för varandra. I början pratar pojkarna mest om 

karaktärerna från The Avengers som de gestaltar och de sätter ihop sina klicksföremål. Alla 

flickor har klicks som de har satt fast i midjan som ett bälte. En av pojkarna har en slags krona 

eller huvudbonad och ett bälte av klicks, en pojke har vad han senare benämner som en 

hammare av klicks och en pojke är upptagen med att fästa klicks runt sitt ben. 

 

Stellan: Har du sett Adventus? Har du sett Ironman? 

Elias: Å ja e Hulken. Hulken krossar! (betoning, kraftfullt) 

Stellan (till Blenda): Å Ironman har ju här. 

Stellan: Nu vet jag jag hann faktiskt sätta rött skärp här å Stellan, Stellan vet du, du glömde bort en sak 

du måste sätt rött här och blått här på magen. 

Stellan (till Elias): Å du måste va helgrön. 

Blenda: Å till och med på snoppen och rumpan (skrattar) 

Elias sätter ihop klicks på benen, alla tjejer har klicks som bälte och två av dem tittar i spegeln. 

…. 

Blenda: Han blir arg. Han e en vanliga människa som blir arg så blir han Hulken. 

… 

Stellan (till Stina): Om du e Svarta Änkan e du en tjej. 

… 

Stellan: Nu börjar teatern faktiskt med bara Tor. På teater får man va tyst och lång. Man får skratta om 

de är kul. 

Blenda: Ja tänker inte ens …  

Stellan: Ni tyckte det va läskigt när ja kasta hammaren mot er. 

Stellan kastar hammaren. 

Blenda: Det tyckte vi inte alls 
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Leken centreras kring superhjältarna Hulken, Thor och Ironman, alla figurer från The 

Avengers och barnen verkar förbereda sig för vad några kallar för teater. Analyserat med 

Butlers begrepp (2005, s. 99-101) performance, som ju också anspelar på själva uppvisningen 

och det teatrala i genuskonstruktion, kan vi se vissa performativa handlingar. Performativa 

handlingar är sammankopplat med diskurs och kan beskrivas som inte bara en förklarande 

utsaga utan som uttryck som skapar något, i detta fall en genusposition (Ibid.). Vi kan tolka 

Elias kommentar ”Å ja e Hulken” och Stellans kommentar till Stina ”Om du e Svarta Änkan e 

du en tjej” som sådana performativa handlingar. Barnens interaktion med varandra kan också 

tolkas som en specifik, lokal praktik som i sig själv framkallar genus. Vi kan tolka det som 

förkroppsligandet av normer och en tvångsmässig produktion som Butler (2005, s. 109) 

beskriver som obligatorisk men inte heller helt determinerande. Till denna maktaspekt av 

teorin hör också att Butler (2005, s, 101) utgår ifrån filosofen Lois Althussers förståelse av 

ideologi som något som stabiliserar den rådande samhällsordningen genom en 

interpellationsprocess (Rosenberg, 2005). Tv, film, teater, tidningar, böcker med mera 

beskriver kulturen genom representationer och avspeglar vissa ideologier. Althusser menar att 

interpellation beskriver ett ensidigt maktutövande över individerna i samhället, då ideologin 

erkänner subjekt som håller sig inom den rådande ideologin (Rosenberg, 2005, s. 26). På så 

sätt kan subjekt erkännas som en del i den sociala ordningen. 

 

I en studie refererad i Nelson & Svensson (2005, s. 117) undersöktes pojkar och flickors lek 

med könsstereotypa dockor föreställande både kvinnor och män. Även om observationen inte 

innefattar figurer i form av dockor så anser vi att studien är värd att ta upp här då 

observationen berör karaktärer som också finns i form av dockor. Studien visade att pojkar 

och flickor förhåller sig till leksakerna på olika sätt. Pojkarna identifierade sig med de 

maskulina dockorna och lekte genom dem, till exempel genom att hålla dockorna framför sig 

och uttrycka sig i jag-form om det dockorna gjorde (Ibid.) Nelson & Svensson (Ibid.) fann 

också att leksakerna kan sägas mediera lekhandlingar, då barnens samspel med dockorna 

ändrades beroende på om det var en docka som föreställde det egna könet eller inte. Pojkar 

som lekte med flickdockor lekte med dockorna istället för genom dem, som om de vore 

dockorna. I vår observation ”Teaterlek The Avengers” kan vi se att pojkarna leker genom 

karaktärerna, de förhåller sig till dessa som om de är figurerna. Pojkarna leker att de är 

superhjältarna och klargör detta till exempel då Elias säger ”Å ja e Hulken” och då Stellan 

fortsätter med att säga till Elias ”Å du måste va helgrön”. Pojkarna ägnar också stor tid till att 

konstruera redskap som hammare, skärp och krona eller huvudbonad. Dockor som föreställer 
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män har ofta möjlighet att hålla redskap i händerna och de har ofta redskap eller vapen som 

tillbehör. Nelson och Svenssons refererade studie fann bland annat att pojkars lekhandlingar 

fördefinierades i hög grad av dockornas redskap och vapen. Lekhandlingarna blev som en 

följd mindre flexibla och mer instrumentella (Ibid. , s. 118). Nelson & Svensson (2005, s. 

117) påpekar att de dockor som flickor lekte med i studien saknade redskap och helt enkelt 

var designade på ett annat sätt, med fler egenskaper som möjliggör interaktiv lek. 

Karaktärerna som pojkarna leker kan också sägas bygga på en våldtematik som barnen är 

insatta i. Elias säger att han är Hulken och att Hulken krossar och Blenda vet att Hulken är en 

vanlig människa som blir Hulken då han blir arg. Tillhörande till denna tematik finns också 

ett försök från Stellans sida att konstituera flickorna som de rädda. Detta försök är dock något 

som Blenda avfärdar, genom att säga att de inte alls tyckte att det var läskigt.   

Teaterlek Monster High 

Blenda: Får vi visa lite Monster High teater under tiden? 

(Utan svar gör flickorna detta, Blenda och Stina tar plats på mattan) 

Stina (till Blenda) : Får ja va Frankie? 

Blenda (till Stina) : Då e jag Clawdeen. Sätt er där vi sitter. 

Flickorna pratar med varandra. En av pojkarna, Leo, sitter på bänken tillsammans med Tora, den 

yngsta flickan. 

Leo: Så kastar man (kastar hammare) 

Blenda och Stina går in i toalettrummet bredvid. 

... 

Stina: Föresten var e Frankie? Varför har du inte skruvarna mitt i halsen? Hon e liten galen. 

(Stina pratar om en karaktär från Monsters High medan flickorna kommer in i rummet igen) 

Stina och Blenda går runt på tå på mattan. 

Blenda (till Leo): Vi tänker inte va tysta på er teater om ni inte e tysta på Monster High! 

Stina: Vi dör aldrig för vi e döda. 

Leo: Hallå får jag fråga en sak får man skratta? 

Blenda: Nej för då får vi inte höra nånting, man får bara skrattar såhär (visar med händerna för 

munnen). 

Stina (till Blenda): De e lite svårt att springa i så här höga klackskor. Hallå vet ni hur höga dom e, 

såhär (visar ca. 20-30 cm mellan händerna) men de e teater så vi får låtsas. 

Båda två går på tårna. 

Stina: Vi ska äta lite gift. 

Leo håller för munnen som Blenda visade tidigare.  

De övriga två pojkarna i rummet visar inget intresse under hela observationen utan bygger på golvet i 

rummet. 

 

Paechter (2007, s. 16, 75) menar att flickor och pojkars performativa akter av maskulinitet och 

femininitet ska förstås som ett försök att bli upptagen i den lokala gruppen. Dessa 

performativa akter innebär olika sätt att gå på, sätt att prata, sätt att klä sig som sammantaget 

kan innesluta eller utesluta individen från den lokala gruppen av maskulinitet eller femininitet 

(Ibid. s. 23). Den performativa akten av femininitet i observationen innefattar här att gå på tå. 
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Utan att använda något egentligt material så förändrar flickorna på ett tydligt sätt sin gångstil 

och kroppshållning då de spelar karaktärerna. Förändringen innebär en begränsning i 

rörelsemönster, då att gå på tå (eller i höga klackskor) är något som starkt påverkar 

möjligheter att röra kroppen. Stina förklarar dessutom till Blenda den kroppsliga begränsning 

detta innebär, då hon säger att det är svårt att springa i så här höga klackskor. Femininitet 

kopplas här till en kroppslig begränsning som står i skarp kontrast till det rörelsemönster och 

de rörelsemöjligheter som pojkarna uttryckte i sin lek. Att gå i klackskor kan också tolkas 

som avgörande för flickornas uppspelning av denna femininitet, då de själva konstruerar sina 

fiktiva klackskor genom att gå på tå.  

 

Pojkarnas lek som superhjältar och flickornas lek som Monster High karaktärer kan tolkas 

som ett försök att etablera sig själv och varandra som tydliga, stabila och könade subjekt. 

Butler (2005, s. 77) diskuterar subjektets varande i relation till performance och menar att det 

inte finns subjekt som med full valfrihet kan ta sig an olika genusuttryck. Rosenberg (2005, s. 

26) beskriver hur Butler använder sig av interpellationsbegreppet för att förklara hur subjekt 

inom en rådande ideologi ständigt benämns (som kvinna eller man, flicka eller pojke) och hur 

det paradoxalt nog är dessa pågående benämningar som skapar diskursiva subjekt. Ideologin 

om två vitt skiljda genus, femininitet på ett visst sätt och maskulinitet på ett annat sätt, kan 

sägas vara en ideologi som barnen här ger uttryck för. Erkännandet av subjektet inom 

ideologin ges inte till ett färdigt subjekt, menar Butler (2005, s. 77) utan erkännandet 

möjliggör och skapar subjektet. På så sätt kan ideologin sägas påverka barnens möjligheter att 

konstituera sig själva som subjekt. För att koppla interpellationsprocessen till genus - 

upprepade genusuttryck skapar tanken om ett sammanhängande genus, kvinna eller man och 

illusionen om detta som något prediskursivt (Butler, 1990, s. 6-7). Genus är performativt i den 

mening att genusuttryck skapar illusionen av ett fast och enhetligt subjekt som funnits där 

”från början”. Butler förnekar inte subjektet utan tanken om subjektet som en sann kärna eller 

en grund varifrån genus uttrycks (Butler, 2005, s. 78). Flickorna och pojkarna kan sägas göra 

olika performance av stereotyp maskulinitet och femininitet samtidigt som de konstituerar sig 

själva och varandra som subjekt inom ideologin. Performance kan förklaras som ett 

konstituerande av ett ”själv”, en djupgående diskurs och i kroppen internaliserad akt som i 

upprepade uppspelningar av viss sexualitet eller visst genus skapar illusionen av ett stabilt och 

enhetligt själv (Butler, 2005, s. 67-68). Det är i denna upprepning av det självklara sätt att 

göra sexualitet eller genus som Butler (Ibid.) menar att en viss instabilitet etableras. 

Kategorierna man och kvinna kan aldrig vara självuttömmande. Det finns alltid fler sätt att 
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vara man/kvinna på än vad som visas i en specifik performance (Rosenberg, 2005, s. 16). På 

så sätt sker en förskjutning av begreppen och instabiliteten i själva begreppen synliggörs 

(Ibid.). Butler (2005, s. 74-75) diskuterar denna förskjutning i relation till hur homosexualitet 

kan sägas rucka på stabiliteten som vi antar finns i heterosexualitet, men det går även att tolka 

denna diskussion i relation till genus och genusuttryck. De övertydliga uppspelningarna av 

maskulinitet och femininitet kopierar inte vad som redan finns men visar däremot på hur 

begreppen är ”utan början” och att de är beroende ”av det som den hävdar att den skapar som 

sin sekundäreffekt” (Butler, 2005, s. 75).  

Att vara i olika lag – två observationer 

Innebandyklubbor 

Detta sker under en utevistelse på gården. Fyra flickor och tre pojkar leker vid lekstugan, 

några av barnen har innebandyklubbor i händerna. De tre tjejerna står på kullen och pratar i en 

klunga, pojkarna är vid lekstugan några meter därifrån. Två av pojkarna håller i varsin 

innebandyklubba med bågen (huvudet på klubban) uppe i luften. En av flickorna, Blenda, går 

senare ut ur stugan och står bredvid och pratar lågt med en annan tjej, Stina. Hon instruerar 

den andra i hur hon ska hålla innebandyklubban. De har nu satt hop klubborna så att de korsar 

varandra nertill. De står vända mot lekstugans dörr där tre av pojkarna fortfarande står eller 

sitter. 

  
Blenda: Nu kan vi gå å attackera dom! 

Leo: Vem e i erat lag? Asså i röda laget? 

Stina: Vi har röd och grön klubba. 

Nu ska ni få tjejer! 

Under denna observation leker tre pojkar och fyra flickor i ett lite mindre rum utan pedagog, 

de rör sig mellan olika rum och stänger vid flera tillfällen dörren till rummet. En av tjejerna, 

Blenda, säger till mig när jag kommer in i rummet att de (killarna) är deras tjuvar.  Stellan står 

i hörnet av rummet, han håller två träpinnar i händerna med utsträckta armar framför sin 

kropp och han slår pinnarna mot varandra. Ida står framför honom och håller en stor kudde 

som hon slår emot honom och hans pinnar. 

Stellan : Okej, tjejer. Sluta! 

Pedagog kommer in i rummet. 

Stina (till pedagog) : De leker krig. 

Stellan: Tjejer, okej, knyt mig. 
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… 

Pedagog har kommit in i rummet och hon startar OH-projektorn. Flickorna lägger föremål på 

projektorn och tittar på bilderna som skapas mot duken på väggen. 

Stellan tar upp pinnar från bordet där jag sitter, han greppar flera pinnar lodrätt och håller dem i bägge 

händer. Han håller upp händerna mot de andra barnen. 

Stellan: Kolla, jag har alla svärden! 

Noa tar en av pinnarna från Stellans händer. 

Stellan: Nej, ge mig! 

Noa slår två pinnar mot varandra. 

Stellan: Nu ska ni få tjejer! Försök ta pinnarna. 

Tre flickor sitter nära pedagogen, de har ordnat stolar och pallar så att två av dem sitter med benen 

uppe på varsin pall. 

Stina (till pedagog): Stellan förstör teatern. 

 

Dessa observationer kan kopplas samman med Thornes (1993, s. 64-65) begrepp borderwork 

eller gränsarbete. Begreppet försöker fånga de mekanismer som i den sociala samvaron vid 

vissa tillfällen skapar skarpa skiljelinjer mellan pojkar och flickor som separata och motsatta 

grupper (Ibid.). Gränsarbetet ska också förstås med ett sammanhängande begrepp, 

neutralization eller neutralisering som kan träda in och underminera betydelsen av genus 

(Ibid., s. 84-85) Thorne (Ibid.) framhåller att analyser av genus i förhållande till sociala 

grupper och situationer istället för individen får till följd att vi kan förstå genus som mer 

flytande och föränderligt. På samma sätt kan vi förstå crossing eller gränsöverskridande som 

en rörlig, komplex process som i vissa fall blir möjlig och i andra fall inte är möjlig och att 

gränsöverskridandet har olika möjligheter till att lyckas eller misslyckas (Ibid., s. 120; 

Connell, 2009, s. 134). Thorne (1993, s. 34) lyfter också fram olika praktiker inom 

skolverksamheten som bidrar till könssegregering, till exempel verbal märkning då lärare 

tilltalar barnen som två enhetliga grupper, pojkar och flickor. Barnen själva uppfattar också att 

detta är en orsak till uppdelning – till exempel vid köbildning (Ibid. , s. 39-40). Denna praktik 

är ett exempel som synliggör det fysiskt och psykiskt påtagliga arbete som gränsarbete utgör. 

I observationerna använder sig barnen av verbala uttryck för att konstituera sig som två 

skiljda grupper. Blenda vänder sig till Stina och instruerar henne i hur hon ska hålla sin 

innebandyklubba. När de har lagt till rätta innebandyklubborna utropar Blenda ”Nu kan vi gå 

å attackera dom!”. Denna episod blir ett tydligt exempel på en praktik som konstruerar pojkar 

och flickor som inte bara olika men som deltagare i olika lag. Också observationen ”Nu ska ni 

få tjejer” kan tolkas som en lek där betydelsen av genus lyfts fram och blir förutsättningen för 

leken. Gränserna är här skarpa och Stellans kommentarer tilltalar tjejer som grupp, inte som 

enskilda individer. En förändring i detta skarpa gränsarbete kan dock utläsas i nästa 

observation.  
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Skjutlek 

Stellan går ut ur rummet och inga andra pojkar är kvar i rummet. Stina som sitter på en av 

stolarna i raden framför OH-projektorn, sitter också närmast pedagogen som sitter på golvet. 

Stina (till pedagog): Är du en tjuv? 

Pedagog: Ja, jag kan väl vara en tjuv. 

Stina: Jag ska skjuta dig. Flickan ler lite. 

Pedagogen petar Stina i magen. 

Pedagog: Jag har bara tagit lite toalettpapper, då är jag väl ingen tjuv. 

Stina stiger upp från stolen och hämtar en pinne från bordet, hon går tillbaka och sätter sig. Hon riktar 

pinnen mot pedagogen. 

Stina: Nu skjuter jag dig. 

Pedagog: Får man inte vara tjuv va? 

Stina slår pinnen mot pallen som står framför hennes stol. Pallen har en tygklädnad med vaddering 

över, det låter alltså ingenting. 

Pedagog: Akta, den kan gå sönder. Eller hur? 

Flickan slutar slå med pinnen. Pedagogen går ut rummet. Nu är det fyra flickor kvar, varav två sitter 

på varsin stol och de andra släcker och tänder OH-projektorn. 

  

Denna observation ska förstås i relation till analysen av observationen ”Nu ska ni få tjejer” då 

det observerade sker i direkt efterföljd till denna och då de två observationerna kan 

sammankopplas analytiskt. I denna observation kan vi se hur Stina imiterar en lek som Stellan 

tidigare var innefattad i. Sett ur ett perspektiv som tar fasta på barns olika maktutrymme kan 

vi tolka detta som att Stina inte upplevde det möjligt att tidigare leka detsamma som pojken, 

något som dock blev möjligt då pojkarna avlägsnade sig från rummet. Paecheter (1998, s. 26-

27, 36) beskriver flickors maktutrymme i klassrummet och lärares syn på flickor som 

ömtåliga och underordnade. Paeachter (Ibid.) menar att det blir en maktkamp om utrymme i 

klassrummet och att flickor har olika strategier för att anta en maktposition. Lekar relaterade 

till hemmiljö är en sådan strategi som flickor använder sig av, då de ofta upplever 

mammarollen som en maktposition. 

 

Vi kan också se det som det gränsprövande eller gränsöverskridande (Thorne, 1990, s. 120) 

där det nu har blivit möjligt för Stina att ta sig an detta gränsprövande. Stina låtsas att en 

pinne är en pistol och hon låtsas skjuta pedagogen, mycket likt den lek Stellan och andra 

pojkar tidigare var inbegripna i. I denna observation har möjligheterna till ett 

gränsöverskridande förändras, eventuellt för att pojkarna har lämnat rummet. Stina testar inte 

bara en lek – vi kan också tolka det som att hon testar en genusnorm, den som knyter den 

stereotypa maskuliniteten till en våldstematik. Pedagogens reaktioner på Stinas gränsprövande 

kan sägas bidra till att Stina inte helt lyckas överskrida de genusnormer som hon testar. Stina 
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uppmanas till försiktighet och pedagogen varnar henne för att pallen kan gå sönder, något som 

dock inte är särskilt troligt. 

Bakning 

Ida (skrattar): Ja gillar inte att baka. 

Pedagog: Men brukar inte du baka med mamma? 

Pojken, Dino, sitter på hörnet längst bort från pedagogen. 

Dino: Jag brukar…. (ohörbart) 

Ida skrattar högt. 

Ida: Bara… ja tappa min ficklampa! Ja tappa min ficklampa! 

Pedagogen (viskar till Ida): Sch sch, vet du man behöver inte skrika och låta så förfärligt 

…… 

Pedagog: (till Ida): Kommer du ihåg va dom här heter då? 

Ida : (ohörbart) 

Pedagog: Ja men dom här, vad heter den? 

Ida: Kavel 

Pedagog (uppmuntrande): Ja just det, kavel ja. 

 

Från denna observation kan vi tolka det som att Ida i början tar avstånd från aktiviteten genom 

att säga att hon inte tycker om bakning. Pedagogen bekräftar inte Idas åsikt utan frågar om det 

inte är något som hon brukar göra med sin mamma. På detta sätt knyts mamma till en privat 

hemmasfär där bakning utgör en kvinnlig aktivitet. I det efterföljande samtalet prövas också 

Idas specifika kunskaper om bakning, något som Ida själv tidigare uttryckt ointresse för. Detta 

kan kopplas till Hirdmans teori om genussystemet samt den åtskillnaden mellan vad som är 

kvinnliga alternativt manliga egenskaper och intressen (Hirdman, 2004, s 117). Köksarbete, i 

detta fall bakning hör till de kvinnliga sysslorna och pedagogen upprätthåller detta genom att 

ifrågasätta Idas personliga åsikt om bakning. Pedagogen hänvisar till att Ida brukar baka med 

sin mamma. Denna kommentar kan tolkas som en förmaning om att Idas intresse bör stå i 

relation till vad hennes moder gör eller gör med henne. Om mamman i frågan tycker om att 

baka eller brukar baka med Ida framgår inte. Dino, pojken i observationen får ingen 

framträdande roll under observationen och pedagogen besvarar inte hans kommentar. 

Pedagogens fokus under bakningen är på flickan. Pedagogen fortsätter att ställa frågor 

gällande bakning trots Ida uttryckligt sagt sitt misstycke om att baka. Vilket syfte pedagogen 

har med att fråga Ida om redskapets namn förblir osagt. En tolkning kan vara att pedagogen 

anser detta vara viktig kunskap för Ida eller att pedagogen försöker väcka hennes intresse för 

aktiviteten. Pedagogen tystar även Ida vid ett tillfälle då hon uttrycker sig högljutt. Genom att 

hyssja och med en viskning koppla Idas skrikande till något förfärligt visar hon att detta inte 

är ett lämpligt beteende. Eidevald beskriver hur pedagoger är snabbare med att tillrättavisa 

högljudda flickor och mer toleranta mot pojkar (Eidvald, 2007, s. 167). Anledningen kan vara 
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att man anser företeelsen att vara högljudd som en mer naturlig egenskap hos pojkar och 

något man ska hålla tillbaka hos flickor då det inte lämpar sig enligt de diskurser som råder 

för vad som är typiskt kvinnligt (Ibid).  

Leksakssamling 

Denna observation var förhållandevis oförberedd från pedagogens sida. Innan samlingen hade 

vi observerat barnens lek med leksakerna som de hade tagit med sig och vi frågade därför 

pedagogerna hur eller om de hanterar leksakerna på något särskilt sätt i verksamheten. 

Pedagogen som höll i samlingen berättade att de gjorde på olika sätt de gånger barnen tog 

med sig leksaker och att de ibland fick presentera leksakerna under samlingen. Pedagogen 

valde att ta upp leksakerna i denna samling och vi erbjöds att stanna och observera, något som 

vi valde att göra då vi hade sett leksakernas centrala roll under den fria leken denna dag. 

Denna observation skiljer sig alltså från alla våra övriga observationer då den inte sker under 

fri lek men vi anser det ändå värt att analysera. Barnen sitter på sina ordinarie platser i 

samlingen, vilket innebär att de sitter varannan flicka och varannan pojke och samtliga barn 

presenteras här. Det innebär att följande observation är längre än de övriga. Vi har valt att 

presentera observationen i sin helhet då det på ett tydligt sätt synliggör skillnader i 

talutrymme och samtalsinteraktion. 

  

Leo börjar med att visa sin isbit som han kallar isbumerang. Han har tidigare lagt den på ett fat och 

han ställer fatet i mitten av ringen. 

Pedagog: Vet ni vad en bumerang är? 

Stellan: Ja vet ja vet! (ohörbart) 

Pedagog: Man ska kasta den och va händer då när man kastar den? 

Stellan: Man slår sig. 

Flera barn pratar i munnen på varandra och ger förlag.   

Pedagog: Den kommer tillbaka. Det är därför den är sådär böjd. Ja och den har smält ja. 

Stellan: Det va för varmt. 

Pedagog: Ja de va för varmt här inne ja. 

Blenda:  Fröken vet du ja och Stina hitta också isbumerang. 

Pedagog: De här va som ett experiment kan man säga. Leo ville se va som hände om man tog in den å 

de hände nått. 

  

I denna episod kan vi se hur pojkens föremål knyts till naturvetenskapliga kunskaper på flera 

olika sätt. Även om barnen inte fullt ut ställer upp tes – utförande – resultat – omprövning 

eller validering av tes så fokuserar samtalet kring dessa element. Pedagogen ställer frågan vad 

det är för föremål, repeterar vad man kan göra med föremålet, vad händer när man gör det och 

vad det blir för resultat. Samtalet utgår ifrån ett undersökande arbetssätt som är centralt i det 
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naturvetenskapliga ämnet (Elfström, 2008). En flicka, Blenda, riktar sig till pedagogen och 

uttalar sig om att hon och Stina också har hittat en isbumerang, något som inte 

uppmärksammas. Pedagogen svarar dock med att sammanfatta att: ”De här va som ett 

experiment kan man säga. Leo ville se vad som hände om man tog in den å de hände nått”. På 

så sätt tydliggör pedagogen att Leo har utfört ett experiment och vad detta innefattar. Med 

detta uttalande konstitueras enbart Leo som den undersökande, den som utför experiment och 

som på något sätt förhåller sig till det naturvetenskapliga fältet. Blendas kommentar om 

hennes del i ett liknande experiment förblir ouppmärksammat. 

  

Nu bestämmer pedagogen att det är Idas tur att visa. Ida har en figur i plast. Pedagogen frågar först vad 

det är som hon har med sig. 

Ida: En liten prinsessa. 

Pedagogen frågar om hon har något namn. 

Ida: Rosa. 

Sebastian: (ifrågasättande tonfall) Törnrosa eller? 

Pedagog: E hon en sagofigur ? 

Ida: Nej… 

Pedagog: Har du gett namnet själv? 

Ida: (jakande svar) 

Pedagog: då kan man säga att du har döpt henne. 

Ida: Dött? 

Pedagog: nej döpt, när man har ett dop och ger ett namn. 

  

Ida benämner figuren som en liten prinsessa och därmed konstitueras leksaksfiguren som en 

figur av kvinnligt kön och något som kopplas till litenhet. Litenhet kan också ses som ett 

begrepp nära sammankopplat med barndomen, en tid då barnet är relativt beroende av de 

vuxna. Femininitet kan med detta tolkas som sammankopplat med litenhet och en 

beroendeställning. Sebastians kommentar ifrågasätter flickans namn på figuren och kopplar 

figuren till sagofiguren Törnrosa. Då pojkens tonfall är ifrågasättande, på gränsen till negativt, 

kan vi tolka detta som ett uttryck för dikotomin där det feminina alltid värderas lägre än det 

manliga. Direkt efter Sebastians kommentar frågar pedagogen Ida om figuren är en sagofigur. 

Detta kan man tolka som att pedagogen tar fasta på pojkens kommentar om Törnrosa som ju 

är en sagofigur. Samtalet blir mer fokuserat på relationella teman – där figuren blir någon som 

flickan antas ha en relation med, som hon har namngivit och enligt pedagogen som hon har 

döpt.  

  

Nästa som får visa är Noa. Stellan gör ett störande ljud. 

Noa: Stellan, de e ja som pratar nu. 

Pedagogen frågar vad han har med sig. 

Noa: En adventusgubbe. 
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Pedagog: Jaha, en adventure gubbe? 

Noa: Nej, adventusgubbe. 

Pedagogen frågar vad han heter, Noa svarar att han heter Kapten America. 

Pedagog: En fallskärm va fiffigt, då kanske han flyger med flygplan. Vet du varför han heter Kapten 

Amerika då? 

Noa: För att han är från Amerika. 

Pedagogen förklarar att också flaggan påminner om hans dräkt och det finns stjärnor både fram och 

bak. 

Pedagog: Titta nu hänger han i fallskärmen. 

Noa: De e en sköld 

Pedagog: Just det, häftigt. 

  

I samtalet om Noas föremål konstitueras Kapten Amerika som en aktiv (man), som flyger 

flygplan, hänger i fallskärmen (eller skölden) och föremålet blir funktionellt i 

bakgrundshistorien om figuren. Samtalet om leksaken knyter också an till den stora världen, 

då pedagogen i samtalet lämnar en mer lokal, situerad plats och kopplar leksaken till 

Amerika. Pedagogen frågar om namnets innebörd och denna figurs namn knyts till en hel 

nation och dess flagga. Här ses ännu ett exempel på hur pedagogen relaterar en pojkes leksak 

till kunskapsämnen, samhällsvetenskaplig fakta i detta fall.  Språkligt kan vi genomgående se 

pedagogens användning av ord som häftigt, wow och spännande som enbart relaterat till 

pojkarnas leksaker. Då Noa besitter en viss kunskap om Kapten Amerika och så får samtalet 

som följd att Noa konstitueras som ”expert”.  

 Nästa som får visa blir Blenda. Pedagogen frågar som hon gjort tidigare, vad hon har med sig. 

Blenda: … det e lite svårt att säga. 

Nilo (till Blenda): Pet Shop. 

Blenda: En pet shop fjäril. 

Pedagog: ja, e de ett slags djur eller människa eller? 

Blenda: En fjäril. 

Sebastian: Ja har typ fyra hemma. 

Stellan: Jag har sex hemma! 

Nilo: Jag har åtta! 

Martin: Jag har tolv! 

Pedagog : Är det nått man kan samla eller? 

Pedagogen säger till Sebastian, som pratar, att vara tyst och lyssna. 

Pedagog: Mm, vilken fin och vilka fina färger. 

Blenda mumlar: Man kan göra hjärtan och skor … 

Pedagogen säger att dom nog får skynda på om de ska hinna med att visa allas leksaker innan lunchen. 

  

 Blenda får här lite talutrymme då flera pojkar avbryter och då pedagogen ställer relativt 

slutna frågor där det redan finns två alternativ till exempel ”är det djur eller människa?” och 

”är det något man kan samla?”. Figuren kopplas inte till någon yttre aktivitetssfär eller till 

omvärldskunskap. Samtalet fokuserar inte på Blenda och figuren i något relationellt 

sammanhang som i exemplet med prinsessan Rosa utan frågorna är relativt normativa då 

pedagogen frågar om det är något ”man” kan samla på. Pedagogen använder ord som fin och 
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fina färger då hon bedömer figuren till skillnad från de ord som hon har använt för att 

beskriva pojkarnas leksaker (häftigt, fantastiskt, wow). Pojkarna har avbrutit samtalet vid ett 

flertal tillfällen och pedagogen vänder sig till slut till Sebastian med tillsägelsen att vara tyst 

och lyssna. Paechter (1998, s. 20) beskriver att pojkar i skolans värld både får och tar mer 

talutrymme. Pedagogen säger till Sebastian att vara tyst men det är dock inte Blenda som får 

ordet utan pedagogen själv. Vi kan konstatera att talutrymmet för Blenda i denna episod är 

mindre än talutrymmet som pojkarna hittills har fått. Blendas sista kommentar beskriver 

figurens funktion – man kan göra hjärtan och skor (med figuren?) men detta får inte något 

större utrymme då pedagogen konstaterar att de får skynda på för att hinna bli färdiga till 

lunchen. 

  

Nästa som får visa blir Stellan. 

Pedagog: Wow, va e detta? 

Stellan: Enschima, När man sätter Schima-energi så förvandlas dom till robotar men inte killar. 

Pedagog: Va e energi för nått? 

Stellan: Ja vet, de e när dom stoppar…  å en heter Krager. 

Pedagog: Kan man se det här på tv eller på film? 

Stellan: Jag har sett på dator. 

  

I detta exempel kopplar pedagogen leksakerna till spänning genom kommentaren ”wow, va e 

detta?”.  Genom diskussionen om energi tar pedagogen fasta på Stellans beskrivning och 

lyfter detta naturvetenskapliga begrepp. Språkvalet från pedagogen sida innefattar här ord 

som knyter an till spänningsdiskursen, däribland spännande, häftig. Även i tonfallet betonar 

hon dessa ord för att väcka intresse. Pedagogen visar ingen tidigare vetskap om boken i och 

med frågan hon ställer. Om det är en sagobok menar hon att de kan läsa denna senare idag, 

trots att hon är ovetandes om dess innehåll. Paechter (1998) skriver om skillnader relaterade 

till genus i skolan som institution men vi finner det även värt att lyfta upp i detta 

sammanhang. Paechter (1998, s. 21) hänvisar till flertal undersökningar som visar på att 

pojkars intressen får större utrymme i undervisningssammanhang. Störande beteende från 

några få pojkar leder till att pojkar som grupp generellt kan erhålla mer tid och 

uppmärksamhet i klassrummet. En lösning till detta problem blir alltså att ta fasta på pojkars 

intressen och använda dessa som utgångspunkt i lektioner och aktiviteter (Ibid.) Genom att 

pedagogen har visat att hon inte har kunskap om bokens innehåll så kan vi tolka detta som att 

valet görs på andra grunder. Den pedagogiska verksamheten kan sägas bli styrd av vad som 

representerar ”pojkarnas” intresse. 
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Nu är det Lauras tur att visa, hon har med sig huckle och ett förkläde, som hon säger när pedagogen 

frågade vad hon har med sig. 

Pedagog: Vem är det som har sytt dom? 

Laura: Mamma 

Pedagog: Ja, vad kallade du den här? 

Laura: Hulle 

Stellan: Bulle. Hulle bulle. 

Pedagog: Mm vilka bra kläder, brukar du ha dom till något speciellt? 

Två pojkar pratar med varandra och stör samtalet.   

Laura: När vi lagar mat. 

Pedagog (till pojkarna som stör): Nu får ni respektera den som pratar , vi har lyssnat på dig och vi har 

lyssnat på dig när ni berättade. 

Nu är det Martins tur. Pedagogen frågar vad Martin har med sig. 

Martin: Ninjabok. Ninjaboken Zean. 

Pedagogen: Vad heter den då? 

Martin: Isninjan. 

Pedagog: Kan man läsa den som en sagobok eller? …. Då kanske vi kan läsa den nån gång under dan. 

Sebastian: Jag har också ninjabok!  

Pedagog: E dom spännande? Mmm… häftigt. 

Nästa som ska visa är Sebastian, han har en boll med tillhörande pinne som blinkar och snurrar. 

Pedagog: Spännande, wow,  kolla. Det är ju magiskt. Vad heter det? 

Sebastian vet inte. Pedagogen frågar om det är det som kallas för Bayblade.  

Nilo: Nej, de har ingen propeller. 

Pedagog: Nej å dom lyser inte, de e ju fantastiskt. Wow. 

Sebastian visar hur man stoppar bollen. Pedagogen frågar vem han fick den ifrån och Sebastian pekar 

på en pojke i gruppen. 

  

I samtalet med Laura får kläderna en funktion då pedagogen frågar om Laura brukar använda 

dem till något speciellt, hon berömmer även kläderna om benämner dem som ”bra kläder”. 

Pedagogen pratar om när de används men inte varför de är bra att ha när man lagar mat. 

Pedagogen tillrättavisar pojkarna som stör och förklarar principen av att lyssna och tala i tur 

och ordning. Laura får dock inte mer talutrymme efter detta utan pedagogen väljer att gå 

vidare till nästa barn. Detta händelseförlopp kan vi koppla till Paechter (1998, s. 21) som 

beskriver det som vi nämnde tidigare, om hur pedagoger väljer att inrikta undervisningen efter 

pojkars intressen för att undvika störningsmoment från ett fåtal pojkar. Det vi ser i 

observationen är att Laura inte får prata färdigt och att pedagogen brådskar vidare, kanske i ett 

försök att vinna pojkarnas intresse igen då nästa leksaksinnehavare är en pojke. I samtalet 

med Martin visar pedagogen att hon inte har någon tidigare förförståelse eller erfarenhet av 

bokens innehåll eller syfte. Vi kan se hur pedagogen språkligt-diskursivt konstruerar samtalet 

i en kontext där leksaken/boken är spännande, fantastisk, magisk, häftig och hon använder 

uttryck som ”wow”.  Man kan fråga sig om inte också pojken som hon samtalar med på något 

sätt konstitueras som pojke i denna spänningsdiskurs. Pedagogen visar stort intresse för 

pojkars leksaksvärldar genom att hänvisa till en annan känd leksak (Bayblade), något som inte 

förekom i samtalet med flickorna. Enligt tidigare undersökningar som refereras i Nelson & 
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Svensson (2005, s. 112) anknyter leksaksreklam som är riktat till flickor (genom att det är 

flickor som är med i reklamen) till hemmets sfär medan reklam där pojkar finns med kopplas 

till ett yrkesliv. Detta kan vi se i episoden där Laura visar sitt huckle och även i följande 

episod där Nilo visar sin brandbil.   

 

Nu är det Nilos tur att visa, han har med sig en brandbil. 

Pedagog: Du hade nått stort med dig idag. 

Pedagog: Kan du göra den extra lång? 

Nilo fäller upp stegen, han står upp och barnen kommer närmare. 

Pedagog: Låter den något? 

Nilo sätter på sirenerna. 

Pedagog: Det va inte bara sirenerna utan blåljusen också så att man både ska se och höra. 

Nilo: Dom kör jättefort! 

Pedagog: De rycker ut ifall de brinner nånstans. 

Sebastian säger att det också finns två luckor på bilen. 

Pedagog: Vad finns där då? 

…. 

 Pedagog: Varför tror ni det är så lång stege? 

Nilo : så att dem ska komma in. 

Blenda går fram till pedagogen med sin fjäril och trycker den mot hennes kind. 

Pedagog: Oj vad len den va. Vet du skicka den runt så får alla känna. Ni får va väldigt försiktiga. 

Pedagogen berättar om hur hon hörde Nilos brandbil när hon var utanför förskolan och hur hon hade 

trott att det var en riktig brandbil i närheten. En annan pedagog kommer in och det är dags för lunch. 

Barnen fortsatte undersöka brandbilen medan Blenda gick runt och höll upp och tryckte fjärilen i 

ansiktet på några barn. 

  

Pedagogens kommentarer till Nilo fokuserar här inte alls på spänning utan mer på brandbilens 

funktion och därmed knyts den även till vuxenvärlden eller den ”verkliga” världen. Hon 

förklarar att brandbilen rycker ut ifall det brinner någonstans och hon avslutar med att berätta 

en personlig reflektion om leksaken – något som skedde när Blenda gick runt och visade sin 

fjäril.  Pedagogens kommentar till Blenda uppmanar henne till att skicka runt fjärilen så att 

alla får känna (hur len den är) men uppmanar också till försiktighet – trots att leksaken är helt 

gjord av gummiliknande material. Vi frågar oss vad som behövde skyddas då leksaken i sig 

var gjord i ett stycke hållbart material, den saknade tillhörande smådelar – den var helt enkelt 

inte ömtålig. Ett möjligt svar finns i vad Hirdman (2004, s. 125) beskriver som 

genuskontraktet som binder könet till vissa specifika sysslor och egenskaper. Detta kan också 

kopplas vidare till genussystemet som bygger på dikotomi (Hirdman, 2004, s. 117) där 

kvinnligt och manligt skiljs åt. Hirdman (1990, s. 77) beskriver denna dikotomi som vi 

tidigare nämnt, som grundläggande för mänskligt tänkande. Om något konstitueras som hårt 

och kraftfullt kopplas detta till det maskulina, därmed tillhörande män och om något 

konstitueras som mjukt och skört kopplas detta till feminint, tillhörande kvinnor (Ibid). 
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Analyserat ur detta perspektiv kan Blendas leksak för att det är en flickas leksak omedvetet 

kopplas till det feminina, därmed det sköra och ömtåliga som man måste vara försiktig med. 

Vidare kan vi också koppla detta till Hirdmans (2004, s. 116-117) beskrivning av 

genussystemets två logiker, nämligen hirearkin. Med detta åsyftas att det manliga blir normen 

som strukturerar hela vår sociala ordning (Ibid.). Nilos leksak blir uppmärksammad genom att 

pedagogen ställer frågor om brandbilen och genom att hon ber Nilo att visa hur man kan 

använda leksaken. Barnen visar intresse genom att närmare undersöka brandbilen, de närmar 

sig fysiskt leksaken. Om vi kopplar detta till Hirdmans teori som innefattar en hierarki så kan 

vi tolka detta som att det maskulina, pojkens leksak, får större värde och mer utrymme. Detta 

står i skarp kontrast till pedagogens uppmaning om försiktighet i hanteringen av fjärilen, 

något som kan frånta barnen möjlighet att utforska leksaken och det kan eventuellt minska 

intresset för leksaken. 
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Konklusion 

Studiens resultat visar på att barns lek vid vissa tillfällen relaterar till män och kvinnors 

skiljda aktivitetssfärer. Flickorna lekte lekar som relaterade till en privat sfär, lekar som 

relaterade till hemmet och pojkarna i studien lekte lekar relaterade till en yttre, offentlig sektor 

relaterade till arbetslivet. Analysen har knutit an till Hirdmans (1990) teori om genussystemet 

som med genuskontraktet innebär skiljda aktivitetssfärer för kvinnor och män. Resultatet har 

också diskuterats i relation till leksaksval och leksaksinnehav. Analysen av barns skilda 

aktivitetssfärer behandlade också leken i relation till lustfylld eller kravfylld lek, då vi kan se 

att pojkars lek innefattar ett slags yttre krav medan flickornas lek saknar detta yttre krav.  

 

Studien har också analyserat barns lek utifrån Butlers begrepp performance och visade på hur 

barn i leken aktivt konstruerar sig själva och varandra som stabila, enhetliga genus. Analysen 

visade också på barns uppfattningar om maskulinitet och femininitet. Pojkarna i 

observationen ”Teaterlek The Avengers” identifierade sig med karaktärer som Hulken och 

Thor och var väl införstådda i dessa karaktärers redskap och egenskaper. I observationen 

”Teaterlek Monster High” kunde vi se hur flickorna i leken tog fasta på karaktärernas 

stereotypt feminina attribut som till exempel klackskor. Klackskorna fick en framträdande roll 

i leken och begränsade flickornas rörelsemönster. På så sätt skiljde sig pojkarnas funktionella 

tillbehör som till exempel Thors hammare från flickornas tillbehör som mer fokuserade på 

utseendet hos karaktärerna.  

 

Studien har också behandlat tillfällen då barn i leken på olika sätt har upprättat genus som 

särskiljande egenskap. Detta kunde vi se bland annat i de två observationerna 

”Innebandyklubbor” och ”Nu ska ni få tjejer!” under rubriken ”Att vara i olika lag”. Analysen 

kopplades till Thornes (1993) begrepp gränsarbete, neutralisering och gränsöverskridande. Vi 

kunde endast se ett exempel på lek som kan beskrivas som gränsöverskridande. I 

observationen ”Skjutlek” kunde vi se att pedagogens reaktioner på Stinas lek inte uppmuntrar 

till fortsatt överskridande utan snarare bidrar till att Stina inte helt lyckas överskrida de 

genusnormer som prövas. Även i observationen ”Bakning” och ”Leksakssamling” kunde vi se 

hur pedagogen upprätthåller stereotypa könsroller i sin interaktion med barnen. I den 

sistnämnda observationen ”Leksakssamling” behandlade pedagogen pojkars och flickors 

leksaker på olika sätt. Pojkarna fick mera tid för samtal och pedagogen diskuterade även 
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pojkars leksaker i relation till omvärlden och kunskap inom olika områden. Som en följd av 

detta konstituerades pojkarna som kunniga inom olika områden i högre grad än flickorna. 

Flickornas leksaker behandlades i relation till leksakernas utseende i högre grad än deras 

funktion.  
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Diskussion  

Lek som möjliggör eller begränsar? 

Med Paechters (2007) förståelse av genuskonstruktioner som specifika, lokala projekt där 

barnet lär sig att bli ett fullvärdigt subjekt och en fullvärdig medborgare i det specifika 

samhället kan vi också se våra observationer som ett uttryck för denna process. Dessa 

subjektsskapande praktiker som också Nordin-Hultman (2004) diskuterar kan uttryckas till 

exempel genom ett ständigt pågående performance av maskulinitet och femininitet. 

Uppfattningar och performance av maskulinitet och femininitet riskerar att vara starkt 

stereotypa och begränsade av lokala konventioner, detta för att barn inte upplever genus som 

något stabilt (Paechter, 2007, s. 16, 75). Vi har bland annat i observationen ”Teaterlek The 

Avengers” och ”Teaterlek Monster High” sett barnens arbete med att etablera sig själv och 

andra som en genusbestämd varelse och hur detta arbete visar på könsstereotypa 

uppfattningar. Butlers (2005) begrepp performance har fångat det iscensättandet som 

genuskonstruktioner kan utläsas som.  

 

Vi har vid flertal tillfällen sett hur barnen konstruerar sina lekar efter könsstereotypa mönster. 

I relation till lekval kan vi i observationen ”Arbetsmöte” se hur pojkarna lever sig in i en 

arbetarroll som kan kopplas till en yttre, offentlig sfär och hur flickorna relaterar leken till en 

privat hemmasfär i lekvalet bakning. I observationen ”Teaterlek The Avengers” och 

”Teaterlek Monster High” antar pojkarna roller med stereotypt maskulina attribut och 

flickorna antar roller som speglar en stereotyp femininitet. Vi kunde se hur lekens 

händelseförlopp förändrades i relation till de egenskaper som karaktärerna hade. Vår tolkning 

blir att lekvärlden som karaktärerna knyter an till antingen gav möjligheter eller satte gränser 

för ett visst agerande och för lekens händelseförlopp.  Exempelvis kan det vara ett hinder att 

leka en aktiv, rörlig lek med/som Monster High karaktärer när karaktärerna begränsas av höga 

klackskor. Att istället leka superhjälte, till exempel Hulken, kan ge fler möjligheter till fysisk 

rörelse och en mer aktiv lekroll. Barnens lek och olika möjligheter vid lek kan vi koppla till 

samlingen där barnen fick presentera sina leksaker. Pedagogen ställde färre antal frågor och få 

frågor kopplade till omvärldskunskap till flickorna som dessutom fick mindre talutrymme. 

Behandlingen av flickornas leksaker fokuserade framförallt på dess utseende och inte dess 

funktion. Pojkarnas leksaker diskuterades på ett annat sätt. Pedagogens frågor till pojkarna 
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fokuserade på vad leksakerna hade för funktion och pedagogen ställde frågor kopplade till 

naturvetenskap och omvärldskunskap. Exempelvis frågade pedagogen vad Kapten Amerika 

kunde göra med sin sköld/fallskärm och pedagogen lyfte fram hur hans utseende och dräkt 

kunde kopplas till Amerikas flagga. Med dessa typer av frågor kopplades pojkars leksaker till 

en större värld och pojkarna fick fler möjligheter att besvara frågor om omvärlden, något som 

i sig kan sägas konstituera dem som mer ”vetande”.  Tidigare studier (Nelson & Svensson, 

2005, s. 115-118) har även nämnt hur flickor samtalar mer och för en mer relationell lek med 

dockor och figurer medan pojkar på ett mer instrumentellt sätt leker genom dockorna, som om 

de vore dessa.  

 

Efter att ha observerat pedagogens roll i samlingen fick vi större förståelse för vikten av att 

vara förberedd på dessa stereotypa genusmönster i leksakerna. När vi själva diskuterade The 

Avengers och Monster High kunde vi konstatera att hjältarna från The Avengers härstammar 

från vuxenvärlden, exempelvis i film och att detta kan vara en orsak till pedagogens större 

kunskap om dessa karaktärer. Någon sådan koppling kunde vi inte finna med Monster High. 

Då barnens leksaker kan sägas återspegla och ”bära med sig” stereotypa representationer av 

femininitet och maskulinitet anser vi det vara av största vikt att pedagoger ifrågasätter sina 

egna föreställningar om genus och behandlar dessa leksaker på ett sådant sätt att de inte 

upprätthåller traditionella könsmönster. 

Gränsöverskridande 

Barn i förskoleålder, så även i denna förskola, är i allra högsta grad aktiva subjekt som själva 

gör tolkningar och har en subjektiv förståelse av kön/genus. Davies (2003, s. 16) lyfter fram 

hur den poststrukturella teorin gör det möjligt att se motstridigheter i språk och social praktik 

och hur barn förhåller sig till världen genom en mängd multipla positioner och diskurser. Vi 

har sett hur barn och pedagoger kan, med Hirdmans (1990) teori om genussystemet, orientera 

sig inom detta system. Med Thuréns (1996) begrepp styrka, räckvidd och hierarki beskrivs 

genusordningen som en dynamisk process. Processen innebär olika grader av styrka och att 

olika områden har olika räckvidd. Dessa begrepp skulle kunna erbjuda en förklaring till vad vi 

har sett i våra observationer om hur genus ibland verkar vara en avgörande faktor för lek, som 

i observationerna där pojkar och flickor leker mot varandra. Det skulle också kunna förklara 

hur gränserna mellan könskategorierna ibland prövas som i observationen där flickan 

”skjuter” pedagogen. Thurén (1996) menar att genuspositionerna också ordnas hierarkiskt, 
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något som vi kan koppla ihop med vad genussystemet enligt Hirdman (1990)  bygger på: 

isärhållning och den manliga normens särställning i samhället. Också Thrones (1993) begrepp 

gränsarbete och neutralisation kan erbjuda en förklaring till de tillfällen då barn utmanar 

könsstereotypa mönster och överskrider dessa. Under observationen ”Bakning” kopplade 

pedagogen leken/aktiviteten till flickornas mödrar och en kvinnlig sfär. 

Vid samlingen kopplade pedagogen Lauras huckle till hennes mamma. Under observationen 

”Köra bil” kopplade pojkarna denna aktivitet till en manlig/pappasfär. Observationerna 

”Innebandyklubbor” och ”Nu ska ni få tjejer” visade hur både pojkarna och flickorna 

kategoriserade sig i könade grupper, som stod i motsatts till varandra. Barnen är i dessa 

observationer innefattade i aktivitet och lek som kan sägas upprätthålla traditionella 

könsmönster.  

 

Under vår studie kunde vi enbart urskilja ett fåtal exempel på gränsöverskridande hos barnen. 

Under observationen ”Skjutlek” såg vi Stina anta en lekroll som en av pojkarna tidigare hade 

uppvisat. På detta sätt prövade Stina normer om våldsam lek som tillhörande pojkar och dessa 

normer kan sägas ha blivit bekräftade. Pedagogens reaktioner på flickans lek kan tolkas som 

ett hinder i flickans försök till gränsöverskridande. Under vår tid på förskolan såg vi inga 

exempel på att pedagoger tog initiativ till att utmana eller bryta könstereotypa föreställningar i 

interaktion med barnen. Vi frågar vi oss om det är svårare för barnen att röra sig mellan dessa 

osynliga gränser som kringgärdar genus och utmana dem om pedagoger inte aktivt 

uppmuntrar detta.    

Pedagogiska konsekvenser 

Beskrivningar av motstridiga positioner och/eller diskurser finner vi i Pramling Samuelssons 

& Ärlemalm-Hagsérs studie (2009) som erbjuder en inblick i och förståelse av hur olika 

genusmönster kan samexistera. Pramling Samuelssons & Ärlemalm-Hagsérs studie innehöll 

114 videosekvenser som tillsammans utgjorde 45 timmars film. Pramling Samuelsson & 

Ärlemalm-Hagsér fann (2009, s. 104) inte några exempel på att lärare hade utmanat barnen 

till gränsöverskridande. Detta resultat är talande i sig och väcker dessutom en del frågor. I vår 

studie kunde vi heller inte urskilja några exempel där pedagoger uppmuntrade barnen eller 

själva agerade gränsöverskridande. Snarare tvärtom. Gränsöverskridande genuspositioner är i 

vår mening en del av att arbeta med att motverka traditionella könsroller och genusmönster. 

Resultatet från den nämnda studien kan inte sägas vara generellt för samtliga förskolor i 
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Sverige men det visar ändå på en specifik och lokal tendens till att inte vilja initiera 

gränsöverskridande beteende eller uppfattningar. Med detta sagt vill vi påpeka att alla 

pedagoger och verksamma inom förskolan inte kan förväntas vara aktiva, utövande 

genusforskare. Pedagoger är emellertid ansvariga för att bedriva verksamheten i enlighet med 

de för förskolan gällande styrdokumenten och de kan förväntas vara aktiva 

forskningskonsumenter. 

  

Vi vill ännu en gång påpeka hur svårt det kan vara att få syn på de djupt rotade 

genusföreställningar vi alla har. Vår egen studie har utmanat våra egna föreställningar redan 

vid pilotstudien då vi felaktigt tänkte oss att vi lättare skulle få ”intressant” data från pojkars 

lek. Vi var därför nära att avlägsna oss från rummet då pojkarna i gruppen valde att gå. Med 

detta resonemang skulle flickors lek vara av mindre intresse för vår studie, något som vi 

absolut inte hade som avsikt. Vi skulle också kunna se det som ett exempel på byggstenarna i 

Hirdmans teori (1990, 2004), hur det maskulina och det som tillhör pojkar värderas högre än 

det feminina och det som tillhör flickor. Lyckligt nog var vi tillräckligt medvetna för att inse 

vårt felsteg och vi reflekterade därefter över vem av barnen som vi observerade. Denna och 

andra upplysande tillfällen har gjort oss ännu mer medvetna om hur djupgående och 

svårfångade könsstereotypa genuskonstruktioner är och hur vi alla påverkas av genussystem 

som t.ex. värderar manliga egenskaper högre än kvinnliga. 

  

Vallberg-Roth (2011) har genom sin grundliga analys av läroplanerna visat demokratins 

särställning under efterkrigstiden. Demokrati är ett viktigt ideologiskt fundament i hela 

svenska utbildningssystemet, något som syns inte minst i läroplanens formulering: 

 ”Förskolan vilar på demokratins grund… En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på” (Lpfö98, s. 4). 

 

Genus kan beskrivas som ett ideologiskt begrepp som också utgör en demokratisk tanke, alla 

människor lika värde. Forskare har dock sedan 1980-talet inom den feministiska och 

genusvetenskapliga forskningen beskrivit och teoretiserat om varför det förefaller finnas en 

ojämställdhet i samhället än idag som i hög grad berör våra uppfattningar om genus 

(Hirdman, 1990; Butler, 2005; Thurén, 1996). För att återgå till vad som beskrivs i förskolans 

läroplan: 
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”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar 

till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller.” (Lpfö98, s. 5) 

  

Finns det orsak att tro att genus som ideologiskt begrepp har blivit just ett begrepp i 

läroplanerna istället för ett förhållningssätt förankrat i verksamheterna? Finns det en 

diskrepans mellan det ideologiska och det reella i detta fall? Våra observationer har visat på 

den komplexa process som genuskonstituerande utgör och pedagogers roll i denna process. 

Denna specifika och lokala process var ofta präglad av könsstereotypa roller och 

genusmönster. Något som inte heller bemöttes av pedagogerna. Med detta sagt vill vi påpeka 

att dessa djupgående föreställningar om genus, ibland stereotypa, är något vi alla är 

medverkande i. Vi menar dock att pedagoger måste vara medvetna om att de också kan och 

bör påverka – inte enbart medverka i dessa processer. 
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