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Abstrakt 

Syftet med studien är synliggöra hur barn i förskolans inomhusmiljöer konstruerar kön i 

deras interaktioner tillsammans med kamrater i de icke-vuxenstyrda lekarna, utifrån ett 

genusperspektiv. Studien tar avstamp ur ett feministiskt poststrukturellt- och 

sociokulturellt perspektiv; där aspekter som språk, interaktioner, kontexter, 

meningsskapande och diskurser utgör betydelsefulla faktorer för hur kön uppfattas och 

hur kön konstrueras. Resultatet i studien visar att flickor var de som oftast intog makten 

i interaktioner med pojkar och att det överlag inte var den samhällsrådande normativa 

könsdikotomin som dominerade. Resultatet visar även på flickors och pojkars proaktiva 

könsskapande genom att de intar och utmanar de roller och lekar som generellt tillskrivs 

flickor eller pojkar. 
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Abstract  
 

The purpose of the study is to highlight how children in preschool indoor environments 

construct gender in their interactions with peers in the non-adult driven play, from a 

gender perspective. The study eminates from a feminist post-structuralist- and 

sociocultural perspective; where aspects such as language, interactions, contexts of 

meaning and discourses constitute significant factors how gender is understood and how 

it is constructed. The result of the study show that girls were most likely to take power 

in interactions with boys and that it generally not was the prevailing socio-normative 

gender dichotomy that dominated. The result also shows that proactive gender creation 

of girls and boys takes control and challenge roles and play that generally are attributed 

to girls or boys. 
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Inledning  

Det är onsdag förmiddag och barnen på förskolan Pomperipossa är i full gång med att 

leka i de olika rummen. I det stora skapanderummet sitter fem barn och en förskollärare 

vid ett bord och ritar. “Kan jag få saxen Kalle“ frågar Ebba. “Nej” svarar Kalle. “Då får 

inte du komma på mitt kalas” svarar Ebba tillbaka. Barnen börjar samtala om deras 

kalas och vilka barn som ska få bli bjudna. “Alla ska få komma på mitt kalas” säger 

William. Samtalet fortsätter och barnen berättar var och en vilka som de ska bjuda på 

sina kalas. “Inga tjejer får komma på mitt kalas” säger Kalle bestämt. “Varför får inte 

jag komma på kalaset” frågar Ebba. ”Tjejer kan inte leka coola killekar som Daidalos, 

tjuv och polis och spionlekar. “Oj, nu blev jag nyfiken, inte visste jag att det fanns 

pojklekar. Vad är då tjejlekar” frågar förskolläraren. “Det är att leka med dockor” svarar 

Kalle... 

Denna iakttagelse är ett av motiven till vårt intresse för genus i förskolan. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammade vi vikten av att barnet, för att 

utveckla en positiv och trygg identitet, upplever gemenskap och tillhörighet i sin grupp. 

De flesta barn i dagens mångkulturella samhälle tillbringar sin tid på förskolan då 

föräldrar till exempel arbetar eller studerar. Detta innebär att förskolans verksamhet 

utgör en betydelsefull arena där samhällets demokratiska värden både erfars och 

förhandlas (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009; Karlsson, 2014). Flera 

forskare påvisar att lärare och barn är delaktiga i barnens interaktioner och således 

bidrar till att konstruera könsmönster (se till exempel Ärlemalm-Hagsér & Pramling 

Samuelsson, 2009; Odenbring, 2014). Ytterligare en aspekt som betonas i olika studier 

är inomhusmiljöns möjligheter och begränsningar; både för hur barn konstruerar kön 

och för hur barn borde vara i förhållande till kön (Nordin-Hultman, 2009; De Jong, 

2010; Hultman, 2011; Weisgram, Fulcher & Dinella, 2014). Under våra 

verksamhetsförlagda perioder upplevde vi att flickor och pojkars kamratkulturer inte var 

sammanblandade vilket vi antog att det skulle vara; vad bidrar till detta? Denna studie 

kommer således beröra flickor och pojkars interaktioner ur ett genusperspektiv. Vår 

studie tar avstamp i ett feministiskt poststrukturalistiskt - och sociokulturellt perspektiv; 

där vår uppmärksamhet riktats mot barns interaktioner i förskolans inomhusmiljöer och 

hur barn på olika sätt konstruerar kön. 

Bakgrund 

I bakgrundens första del redogörs för de styrdokument som är av vikt för denna 

undersökning och hur förskolepedagogiken förändrats över tid. I den andra delen 

belyser vi tidigare forskning som berör ämnet genus och betydelsen av barns 

interaktioner i förskolans kontext. Avsnittet avslutas med en beskrivande del av studiens 

teoretiska utgångspunkter.  
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Förskolans styrdokument och uppdrag 

1998 blev förskolan en del av det svenska skolväsendet och fick i och med detta sin 

första läroplan; en obligatorisk förordning för förskolans pedagogiska förhållningssätt. 

Förskolans läroplan uttrycker olika strävansmål som ligger till grund för förskolans 

verksamhet. Utöver strävansmål bygger styrdokumentet på en värdegrund som ska 

genomsyra verksamheten. I värdegrunden uttrycks, förutom det demokratiska 

förhållningssättet även att förskolan ska arbeta med jämställdhet och motverka 

traditionella könsroller och mönster. All verksam personal inom förskolan ska således ta 

avstånd från det som strider mot förskolans demokratiska grund samt att flickor och 

pojkar får utveckla sina intressen och förmågor utan begränsningar av vad som anses 

vara kvinnligt och manligt (Skolverket, 2016; Skollagen 2010:800; Martin Korpi, 

2006). Trots att arbetet med jämställdhet och kön idag är fastställt i förskolans 

värdegrund är dessa områden inte något nytt inom förskolans praktik. Den svenska 

förskolan har sedan 1970-talet arbetat med intersektionalitet det vill säga jämlikhet, 

klass, etnicitet och kön (SOU 2006:75; Martin Korpi, 2006). Införande av förskolans 

läroplan och dess två revideringar har inneburit att förskolans uppdrag skiftat från en 

verksamhet med fokus på omvårdnad och lek mot en verksamhet med ett tydligare 

lärandeuppdrag med formulerade strävansmål för barns lärande inom bland annat 

matematik och språk (Persson, 2010; Tallberg Broman, 2010).  

Förskolepedagogikens historia  

Förskolepedagogikens inträde i den svenska barnomsorgen kommer genom Fröbels 

filosofi kring barns utveckling och lärande; där lek och uppfostran var av stor betydelse. 

Fröbel ansåg att barnens inomhusmiljö i barnträdgårdarna skulle vara så hemlik som 

möjligt; där flickor skulle uppfostras till omsorgstagande individer medan pojkar skulle 

förberedas inför samhället. Fröbels filosofi utgjorde en pedagogik där den viktigaste 

uppgiften blev att förankra borgerliga familjeideal inom arbetarklassen (SOU 2006:75; 

Martin Korpi, 2006; Vallberg Roth, 2001). 

Fram till 1930-talet var Fröbels pedagogik i fokus inom barnomsorgen men i takt med 

nya pedagogiska strömningar utifrån barnpsykologin blev Fröbels filosofi allt mer 

ifrågasatt. Det stora paradigmskiftet inom förskolan och förskolepedagogiken sker efter 

1968 års barnstugeutredning där en kartläggning gjordes av det pedagogiska arbetet. 

Utifrån utvecklingspsykologiska- och socialpsykologiska teorier införs 

dialogpedagogiken i förskolans verksamhet. Leken sätts i fokus och pedagogiken ska 

integreras med omsorg; pedagogiken skulle nu ske utifrån barnet. Jämställdhet, 

demokrati och solidaritet skulle prägla den svenska förskolan där lärarna hade en 

betydelsefull roll som demokratiska förebilder. Detta skulle resultera i ett 

jämställdhetstänkande mellan flickor och pojkar (Martin Korpi, 2006; Vallberg Roth, 

2001; Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001). Under 1980-talet får jämställdhetsfrågorna 

allt större utrymme både på politisk nivå och i samhällsdebatten, vilket även kommer att 

påverka förskolan. Trots den ökade debatten kring jämställdhet och värdegrund under 

1980-och 1990-talet påvisar studier att verksamma lärare inom förskolan har bristande 
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kunskap i värdegrundsfrågor som till exempel jämställdhetsfrågor (SOU 2006:75). 

Sedan 1998, och införandet av förskolans läroplan, präglas förskolepedagogiken till stor 

del av sociokulturellt perspektiv med inslag av traditionell förskolepedagogik och 

influenser av filosofin kring Reggio Emilia (Martin Korpi, 2006). 

Värdegrundsfrågor som jämlikhet och genus är något relativt nytt inom förskolans 

historia jämfört med tidigare rådande pedagogiska arbetssätt och frågor. Studier 

gällande förskolans läroplan och verksamhet visar bland annat att genusfrågor och 

jämställdhet får lämna plats åt de strävansmål och ämnen inom läroplanen som går att 

relatera till förskolans mer traditionella arbetssätt (Alvestad och Berge, 2009). Även 

delegationen för jämställdhet menar att det finns en problematik i hur förskolan ska 

uppnå de jämställdhetsmål som läroplanen lyfter. I en utvärdering av förskolan fann 

delegationen att förskolans verksamhet snarare bidrar till stereotypa könsroller och 

mönster än att motverka dessa (SOU 2006:75). Vidare anser Ärlemalm-Hagsér (2010) 

att det behövs ett förtydligande av begreppen könsroller och könsmönster i förskolans 

läroplan eftersom dessa begrepp tolkas som oklara och besvärliga att arbeta med. Även 

Hedlin (2006) har uppmärksammat denna problematik och menar att strukturerna i 

samhället både begränsar och möjliggör individers val. Då samhället är föränderligt 

resulterar detta även i att normer ändras vilket i sin tur leder till att nya strukturer och 

könsmönster uppstår att förhålla sig till. 

Forskning 

I denna del redogörs en översikt av tidigare forskning som berör ämnet genus och 

barns interaktioner i förskolan. Forskningen har inordnats i underrubriker: Kön och 

genus, Barns interaktioner och konstruktioner av kön, Barns sociala interaktioner, 

Barns interaktioner i förskolans inomhusmiljöer samt Könsisärhållande genom språket: 

ett dilemma för barns interaktioner. 

Kön och Genus 

Att reda ut hur begreppen kön och genus definieras är svårt då begreppens betydelse 

varierar inom genusvetenskapen beroende på vilka perspektiv forskningsprojekten utgår 

ifrån. Den traditionella användningen av termen genus är den kulturella åtskillnaden 

mellan män och kvinnor, vilket grundar sig i den biologiska indelningen av kvinnligt 

och manligt; att personlighet, i relation till kön, inte kan variera utan är fixerat i 

antingen manligt eller kvinnligt. Inom denna traditionella inriktning så representerar 

genus de sociala och psykologiska olikheterna vilka bekräftar den biologiska 

uppdelningen och bidrar till könsuppdelning. Begreppet genus handlar dock inte i första 

hand om skillnader utan om förhållningssätt i sociala relationer (Connell & Pearse, 

2015). 

Över tid har perspektiven på kön och genus definierats olika. Under den 

liberalfeministiska eran pratade man om att det i grunden inte fanns någon skillnad 

mellan könen. Denna syn ersattes sedan av en helt motsatt syn på de olika könen, 

nämligen att de var helt olika. Under senare tid inom feministisk poststrukturalism 
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menar många dock att kön i själva verket är sociala konstruktioner som ständigt 

förändras. Genus kan även inom en del forskning användas för att skilja på biologiskt 

kön respektive socialt kön, där genus symboliserar det sociala könet. Ytterligare en del 

av forskning ser kön och genus som något kulturellt skapat där genus står för det som 

anses vara kvinnligt respektive manligt och används som utgångspunkt för uppdelning 

av kön. Oavsett hur kön och genus definieras och används inom de olika feministiska 

inriktningarna resulterar dessa i olika förklaringar och sanningar om hur 

dominansförhållanden ser ut mellan det kvinnliga och manliga samt mellan kvinnor och 

män (Eidevald, 2011). 

Skillnaden mellan genusforskning och könsforskning kan beskrivas med att 

genusforskning ifrågasätter och problematiserar de föreställningar som finns om 

självklara olikheter mellan könen; medan könsforskning istället använder dessa 

olikheter för att komma fram till hur pojkar och flickor på olika sätt bör bemötas. 

Könsforskning utgår med andra ord från en dikotomi där könen ställs mot varandra 

medan genusforskning istället problematiserar och utmanar dikotomin (Eidevald, 2011). 

Samtidigt ses kön och genus alltmer som något som ”görs” inom sociala och kulturella 

kontexter. Inom den samhällsvetenskapliga forskningen menar man t.ex. att fokus måste 

skifta från att betrakta skillnader mellan kön och istället fokusera på relationer. Detta då 

genus främst handlar om olika sociala relationer där människor agerar både individuellt 

och i grupp. Precis som alla sociala strukturer så är genus mångfacetterad och handlar 

bland annat om identitet, sexualitet och makt. Detta innebär att genusmönster skiftar 

mellan olika kulturella sammanhang och vad som anses vara manligt och kvinnligt 

förändras kontinuerligt i takt med samhället och tiden (Hedlin, 2010; Connell & Pearse, 

2015). 

Hedlin (2010) menar att genus inom forskning oftast knyts till föreställningar om vad 

som anses vara manligt och kvinnligt; att makt och värderingar samt det maskulina och 

feminina könet har olika statusställningar som baseras på rådande samhällsmönster. Ett 

begrepp som använts flitigt inom genusforskningen är Yvonne Hirdmans begrepp 

genussystem, där genussystemet består av två synsätt. Där isärhållande är en dikotomi 

där manligt och kvinnligt ska undvikas att blandas ihop och en hierarki där 

rangordningen i samhället är att mannen placeras som norm. Genussystemet utgör ett 

redskap för att förstå könsmaktsordning och könsmönster i samhället (Hirdman, 2007; 

Hedlin, 2010). Idag ses kön och genus inom genusforskning alltmer som något 

skiftande och föränderligt och som “görs” genom människors olika handlingar. Detta 

har resulterat i att Hirdmans teori om genussystem, trots dess stora spridning, under 

senare tid fått allt mer kritik då genussystemet bygger på tanken om att manligt och 

kvinnligt samt kön är något som är oföränderligt och orörligt (Hedlin, 2010). Även 

Sandra Harding beskriver könsmaktsordningens struktur utifrån dikotomi (1986, 

refererad i Hedlin, 2006 & Ärlemalm-Hagsér, Pramling Samuelsson, 2009). Hon menar 

att genus ständigt är närvarande vilket inverkar på individers sätt att agera och tolka sin 

tillvaro. Utifrån detta använder Harding sig av en genusmodell som innefattar tre 

processer i konstruerandet av kön. Den symboliska nivån består av de utseende, 

förmågor, beteenden och språk som tillskrivs kvinnor och män. Den strukturella nivån 
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som anger kvinnor och mäns olika positioner i samhället och där hierarkin visar hur 

maskulinitet är överordnat femininitet samt den individuella nivån som blir ett resultat 

av individens egen tolkning av den symboliska och strukturella nivån.  

Barns interaktioner och konstruktioner av kön 

Förskolans verksamhet utgör en stor och viktig social arena för barns 

identitetsskapande, subjektskapande och utveckling. Den är en social praktik 

konstruerad genom språk och kommunikation där barn formar och omformas av 

interaktioner i olika sammanhang. De könsrelationer som skapas genom barnens 

interaktioner inom dessa praktiker är djupt beroende av sammanhanget och föränderliga 

över tid, där det finns flera sätt att vara feminin och maskulin på. Det handlar om en 

mångfald utav överlappade identiteter, där barn förser varandra med normer och 

handlingsmönster. (Davies, 2003; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009; 

Odenbring, 2010, 2014; Dahlberg, Moss & Pence, 2012).  

I Ärlemalm- Hagsérs och Pramling Samuelssons (2009) forskning, som handlar om att 

förstå hur könsrelaterade strukturer uttrycks i barns interaktioner i förskolan, fann 

författarna olika könsstrukturer i barnens interaktioner tillsammans med andra individer 

i förskolan. Ärlemalm- Hagsér och Pramling Samuelsson menar att det i första hand är 

barnen som är proaktivt nyskapande av genus i jämförelse med lärarna. Vidare belyser 

författarna att maskulinitet fortfarande har den aktivt rådande överordningen i 

verksamheten och att varierande könsmönster uppvisas parallellt i barnens vardagliga 

aktiviteter (ibid). Även Odenbring (2010, 2014) har utifrån begreppen 

gränsupprätthållande och gränsöverskridande undersökt genusstrukturer och hur dessa 

blir synliga i interaktioner bland barn i olika miljöer. Hennes resultat skiljer sig dock 

mot tidigare forskning då hennes studie visar att kön har en sekundär betydelse för 

pojkar då det handlar om att bli tilldelad en rollkaraktär av det motsatta könet. Detta 

visade sig bland annat när pojkarna blev tilldelade rollkaraktärer som prinsessa, fe och 

prins (ibid). Öhman (2008) har i sin forskning studerat barns relationsarbete hur detta 

kommer i uttryck genom att de hissar och dissar varandra. Författaren menar att barns 

värderingar kring att de “gör kön” sker på ett diskret sätt i deras interaktioner i lek och 

samspel. I likhet med Odenbring (2010, 2014) har även Öhman uppmärksammat att 

rolltilldelning i lekar ofta innefattar en maktaspekt och ett könsöverskridande.  

Barns sociala interaktioner  

I dag sker barnens sociala interaktioner och gemenskap med andra barn till största delen 

i förskolan och genom detta kommer de tillsammans att utveckla sina egna 

kamratkulturer (Löfdahl, 2007). Kamratkulturer beskriver barns perspektiv och 

tolkningar av sammanhanget de befinner sig i. Teoretiskt beskriver begreppet vad som 

händer vid relationsskapande mellan barn, hur de skapar och delar med varandra och 

hur detta uttrycks i leken och andra aktiviteter. Med andra ord menar Löfdahl att de 

strukturer som existerar inom barnens kamratkulturer kan vara stabila men även 

förändras och att det är barnens handlingar som styr detta. De olika processer som sker 

inom kamratkulturerna skapar bland annat status och makt som kommer i uttryck på 
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olika sätt i deras interaktioner. Dessa processer inverkar på barns värderingar, attityder 

och normer och följaktligen på hur barnen kommer att bemöta varandra (ibid). Utifrån 

Löfdahls argument är det troligt att även barns könsskapande kommer i uttryck och 

påverkas inom kamratkulturerna. 

Barns interaktioner i förskolans inomhusmiljöer 

Barns interaktioner i den fysiska och sociala miljön utgör grunden för lärande, 

utveckling och socialisation. Detta gör förskolan till en av de mest betydelsefulla 

platserna för barn och deras interaktioner (Nordin-Hultman, 2009; De Jong, 2010). 

Nordin- Hultman har i sin avhandling studerat barns subjekt- och identitetsskapande 

utifrån miljöns utformning det vill säga material, rum och tid. Hon menar att aspekter 

som miljöer och material i förskolan både skapar möjligheter och begränsningar för hur 

barn konstruerar kön samt signalerar hur barn borde vara i förhållande till kön. Även 

fast förskolan och förskolematerialet till stor del ses som en könsneutral diskurs menar 

Nordin-Hultman att olika stereotypa material fortfarande lever kvar inom verksamheten 

till exempel i “hemvrån” och i utklädningskläder (Nordin-Hultman, 2009). I linje med 

detta problematiserar Nelson och Svensson (2005) den rådande könsneutrala diskurs 

som förekommer i förskolan och menar att verksamheten som en könsneutral arena är 

tvivelaktig då samhället är starkt könsstereotypiskt. Öhman (2008) menar att förskolans 

miljö bidrar till olika könsmässiga strukturer för både lekar och material och att rummen 

förmedlar vilken typ av lekar som bör ta plats var. Hemvrån förmedlar lekar av 

relationskaraktär medan konstruktion-och kuddrum förmedlar andra typer av mer 

fysiska aktiviteter. I hemvrån med dockor och hemliknande leksaker skapar flickor en 

tillhörighet inom deras gemenskap samtidigt som det är flickorna som utformar hur 

lekarna ska lekas. I rum som konstruktion-och kuddrum leker ofta pojkar lekar som 

uttrycker maskulinitet och således ger pojkarna en tillhörighet i deras gemenskap (ibid). 

Hultman (2011) anser att en problematik uppstår när barns subjektskapande bara ses 

utifrån relationer människor emellan och hur dessa relationer resulterar i ett skapande av 

kön utifrån olika diskurser. Hon påpekar att barn idag ses som en del av olika sociala 

sammanhang där barn i sitt subjektskapande blir i relation till sin omvärld. Något som 

innebär att bland annat förskolans olika material och rum är med och påverkar 

subjektiviteten på olika sätt genom sina artefakter som till exempel leksaker. Dessa 

materiella ting finns dagligen med i barnens omgivning och inverkar på barnen på 

liknande sätt som individer och diskurser (ibid). De Jong (2010) visar i sin forskning 

hur pojkars och flickors behov av utrymme skiljer sig åt. Pojkar anses ha behov av 

större utrymme då de ofta är flera som leker tillsammans och ägnar sig åt mer fysisk 

aktivitet till skillnad mot flickor. I och med detta kan slutsatsen dras att flickor antar den 

könsnorm som förväntas av flickor, att ta hand om familjen och pojkar förbereder sig 

för samhället. Detta kommer ytterligare att befästas hos barnen om miljön utformas på 

så sätt att, små utrymmen för lek med dockor och stora utrymmen för grovmotoriska 

lekar (ibid). Weisgram et al. (2014) har gjort en studie kring hur maskulina och 

feminina leksakers utformning i form av färg och verbal märkning påverkar pojkar och 

flickors leksaksval. Författarna konkluderar att barn ser på leksaker utifrån 
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könskategorier och att de använder sig av dessa för att avgöra vilka leksaker som tillhör 

vilket kön utifrån samhällets syn på leksaken och vilket kön den passar till.   

Könsisärhållande genom språket: ett dilemma för barns interaktioner  

En rad olika spekulativa aspekter har presenteras varför flickors och pojkars 

kamratinteraktioner främst är av samma slags kön men anledningen till detta är oklart 

(Gasparini, Sette, Baumgartner, Martin och Fabes, 2015). Det författarna fann i sin 

studie var att både flickor och pojkar integrerar med samkönade betydligt mer än med 

det motsatta könet. Pojkar ansågs ha ett mer aggressivt och fartfyllt lekbeteende medan 

flickor istället ansågs ha ett lugnare lekbeteende. Barn integrerar främst med barn av det 

egna könet vilket kan bidra till att de i deras utveckling både främjar och stärker 

könsskillnader gällande intressen, språk och deras beteende. Gasparini et al, fann i sin 

undersökning att flickor hade mer könsfördomar än pojkar. Detta framkom tydligt i 

flickornas språkbruk. I och med detta blir könsisärhållande ett dilemma för barns 

kamratinteraktioner enligt Gasparinis et al. (2015). Även Lindsey (2016) 

uppmärksammar detta i sin artikel. Vidare betonar Lindsey att den könsstereotypa 

emotionella normen glöms bort hos pojkar och flickor även om den har en betydelsefull 

roll i barns kamratrelationer, interaktioner och subjektskapande.  

Barns könsinteraktioner inom förskolan har studerats utifrån olika perspektiv och 

påvisat att språket har en väsentlig funktion då det handlar om att konstruera samt 

åskådliggöra genus (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Davies (2003) 

beskriver hur flickor och pojkar förväntas vara samt hur barnen blir tilldelade sina 

könsroller både från andra barn och vuxna; att vissa ord associeras med det som 

betraktas vara kvinnligt och manligt. Detta resulterar i att ett isärhållande av könen sker 

utifrån det som anses tillhöra normen utifrån respektive kön (ibid). Inom barns dagliga 

kulturella rutiner utgör språket ett betydelsefullt verktyg vid deras förhandlingar och 

förmedlingar. Kommunikationen barn emellan medverkar till att det uppstår varierande 

föreställningar då det handlar om att vara flicka och pojke i vardagliga interaktioner 

(Löfdahl, 2007; Karlsson, 2014).  

Karlsson (2014) har i sin forskning studerat barns interaktioner med varandra utifrån de 

demokratiska värdena; respekt, omsorg och ansvar och betonar vikten av hur dessa 

gestaltas genom språket och i vissa fall mynnar ut i ett könsisärhållande. Precis som 

andra forskare (jfr Davies, 2003; Gasparini et al., 2015; Lindsey, 2016) 

uppmärksammade även Karlsson att barn, när de själva väljer aktiviteter, oftast gör sina 

gruppindelningar efter samma kön. Vidare menar Karlsson att ansvarstagande hos 

pojkar och flickor skiljer dem åt. Pojkarna värnar om könstillhörigheten utifrån deras 

egna intressen medan flickor lägger fokus på att upprätthålla regler som till exempel att 

uppmana kamrater till att hjälpas åt vid exempelvis städning. Detta ligger till grund för 

att utveckla deras samhörighet och könstillhörighet. Redan i tidigare gjord forskning av 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) framkommer det att flickor agerar 

mer regelupprätthållande jämfört med pojkar. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna tredje och sista del av bakgrunden kommer vi att redogöra för valet av studiens 

teoretiska utgångspunkter; feministisk poststrukturalism, sociokulturellt perspektiv och 

barns perspektiv. Därefter redogörs teorierna då dessa kommer ligga till grund för 

studiens analys. 

Val av teoretiska perspektiv 

I föreliggande studie har vi valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv då förskolans 

läroplan präglas av grundtankar från de sociokulturella teoriernas ansatser; där barns 

interaktioner och lärande sätts i relation till sociala sammanhang och där barn är 

delaktiga i sin egen utveckling. För att kunna analysera empirin utifrån ett 

genusperspektiv valde vi även att anlägga ett feministiskt poststrukturellt perspektiv, en 

teori som används inom den genusvetenskapliga forskningen. Dessa två perspektiv, i 

relation till varandra, ansåg vi bidrog till att få en djupare analys av empirin utifrån både 

genus och barns interaktioner. Eftersom föreliggande studies empiri utgörs av barns 

interaktioner inom deras kamratkulturer har vi valt att ta hänsyn till barns perspektiv i 

vår analys av empirin.  

Feministisk poststrukturalism  

Feministisk teori kan beskrivas utifrån tre tidsmässiga vågor som alla på ett eller annat 

sätt bidrar till olika perspektiv och inriktningar inom genusvetenskapen. Dessa 

perspektiv och inriktningar löper parallellt med varandra och består av olika 

forskningsmässiga antaganden och synsätt på kvinnligt, manligt och jämställdhet. Den 

tredje vågens feminism, feministisk poststrukturalism, är ett perspektiv, där genus ses 

som något socialt konstruerat med en flödande och skiftande förbindelse till män och 

kvinnor. Könskategoriernas pluralism är i fokus där män och kvinnor ses som 

föränderliga med mångfaldiga identiteter och egenskaper. Med andra ord behöver inte 

manligt och kvinnligt respektive maskulint och feminint ses som varandras motpoler 

utan inryms istället på samma gång hos människor. Utifrån feministisk 

poststrukturalism “görs” individen inom olika situationer, diskurser och genom olika 

föreställningar samt lyfter fram oförenligheten i att skapa givna olikheter och/eller 

likheter som resulterar i sanningar. Teorin utgår från ett synsätt där språk, diskurser och 

handlingar är centrala aspekter av det individer säger och gör (Eidevald, 2009, 2011). 

Diskurser, handlingar och språk är av betydelse då människor är aktiva individer i en 

värld som är socialt uppbyggd och består av olika konstruktionsprocesser. Fokus inom 

feministisk poststrukturalism ligger på att skapa en förståelse för hur olika händelser 

och orsaker tillsammans verkar på komplicerade sätt och hur dessa bottnar i olika 

historiska och kulturella perspektiv (Lather, 1991 refererad i Hellman 2010; Hellman, 

2010). Diskurser handlar om olika ”sanningar” som anses vara korrekta, baserat på till 

exempel kultur, sammanhang och tid. Diskurser hjälper oss att både förstå och få 

mening åt begrepp och olika händelser men detta innebär även att diskurser både öppnar 

upp och samtidigt hindrar oss i våra olika handlingar och vårt tänkande (Eidevald, 2009, 
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2011). På likande sätt upprätthåller diskurser de normer som existerar i samhället 

samtidigt som vissa diskurser istället utmanar dessa. Detta innebär att det alltid florerar 

ett flertal diskurser som på olika sätt samspelar med varandra inom olika sammanhang. 

Inom poststrukturalismen ses de val och handlingar som människor gör, inom olika 

kontexter, komma ur olika diskurser. Det är med andra ord diskurser och ”vad som 

förväntas av individen” som avgör val och handlingar och inte individens personlighet 

(Eidevald, 2011).  

Dahlberg et al. (2012) beskriver diskurser genom att världen förstås och konstrueras 

utifrån olika perspektiv baserat på olika verkligheter. Beskrivningarna av dessa 

verkligheter utgör verktyg för makt då vissa konstruktioner av verkligheter ges företräde 

på andra verkligheters bekostnad och resultatet blir att diskurserna producerar makt 

genom att skapa en bild av hur barn bör vara och agera. Även Eidevald (2011) påpekar 

att de antaganden vi gör genom olika diskurser mynnar ut i hur vi på olika sätt både 

bemöter och samtalar med flickor och pojkar. 

Även om ord inte ses som någon given företrädare för verkligheten inom den 

feministiska poststrukturalismen bär språket en central roll. Språket ses en komponent i 

skapandet av det som varje individ uppfattar som verkligt och där språket skapar 

mening där ord vägs mot varandra och på detta sätt visar på likheter, skillnader och även 

motsatser. På detta sätt blir språket en nyckelkomponent för att både företräda 

verkligheten och samtidigt utgöra den (Eidevald, 2011; Dahlberg et al., 2012). 

Sociokulturellt perspektiv  

Den gemensamma utgångspunkten inom de sociokulturella teorierna är att utveckling 

och lärande sker inom den sociala kontexten i samspel med andra individer och den 

omgivande kulturen. Språket har en stor betydelse och viktig funktion då det som 

redskap både förmedlar och skapar mening inom människors olika interaktioner. Moira 

von Wright (2000) skriver att Meads tankar kring utveckling och lärande handlar om 

ömsesidighet, kommunikation och sociala interaktionsprocess-handlingar. Dessa 

handlingar tar inte plats “utanför” individer, utan är något som sker inom individers 

interaktioner. Sociala interaktioner är inget bestämt utan konstrueras och omskapas 

genom den mellanmänskliga kommunikationen. Inom dessa områden är 

perspektivtagande av betydelse då detta ligger till grund för att ett meningsskapande ska 

kunna uppstå hos individen. Ett perspektivtagande handlar om att kunna inta “den 

andres” attityd eller perspektiv, vilket möjliggör flera aspekter av samma handling och 

innebär att en perspektivväxling sker. von Wright använder sig av begreppet relationellt 

perspektiv för att beskriva Meads tankar kring perspektivtagande. Det relationella 

perspektivet syftar till människors subjektivitet där subjektivitet ses som en företeelse 

som skapas inom olika relationer med andra. Med andra ord utmärker det relationella 

perspektivet den pluralismen som uppstår genom individers interaktioner. Ytterligare ett 

centralt begrepp som Mead använder sig av för att synliggöra de kommunikativa 

processerna är intersubjektivitet. Intersubjektivitet symboliserar det kommunikativa 
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handlandet som sker i ömsesidighet och samförstånd i ett socialt konstruerat 

sammanhang (ibid). 

Barns perspektiv 

Ett barns perspektiv utgår uteslutande från varje enskilt barn, deras livsvärld och deras 

uppfattningar. På detta sätt är ett barns perspektiv barnets egna bidrag där dennes 

uppfattningar, förståelser och erfarenheter framställs och kommer till uttryck. Ett barns 

perspektiv kan inte till fullo intas oavsett hur många teorier eller uppfattningar som 

tillämpas. Med andra ord handlar barns perspektiv om barnet själv i sin egen livsvärld; 

om barnet som subjekt (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011). 

Problemformulering 

Förskolan har genom tiderna alltid utgjort en könsintegrerad verksamhet. Trots att olika 

könsdiskurser florerat inom verksamheten har aldrig en könsuppdelning mellan flickor 

och pojkar skett. Däremot har förskolans verksamhet genom tiderna bidragit till att 

forma och skapa kön (SOU 2006:75). Forskning visar att förskolans jämställdhetsarbete 

samt motverkande av stereotypa könsroller är bristfällig trots att delegationen för 

jämställdhet i förskolan delat ut ekonomiskt stöd till olika genusprojekt inom förskolan 

(Ärlemalm-Hagsér, 2010). Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 

uppmärksammat att flickor och pojkars kamratkulturer ofta varit uppdelade efter kön. 

Av denna anledning vill vi studera och synliggöra hur kön konstrueras och hur genus 

påverkar barns interaktioner i förskolan. Utifrån föreliggande studie vill vi få en bredare 

förståelse och insikt i vilka olika faktorer som inverkar på barns skapande av kön inom 

förskolans olika kontexter och inomhusmiljöer.  

Syfte och frågeställning  

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om barns görande av kön inom 

förskolans verksamhet och ett särskilt fokus har riktats mot barns interaktioner i icke-

vuxenstyrda lekar i olika inomhusmiljöer utifrån ett genusperspektiv. Med utgångspunkt 

i detta har följande frågeställning formulerats: 

 Hur kan barns interaktioner i icke-vuxenstyrda lekar förstås i relation till barns 

könsskapande i förskolans inomhusmiljöer? 

 

Metod 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för vårt metodval, litteraturanskaffning och urval 

av undersökningsgrupp. Därefter beskrivs det hur undersökningen har genomförts. 

Metodavsnittet avslutas med en bearbetning av den insamlade empirin och studiens 

tillförlitlighet. De forskningsetiska aspekterna kommer att finnas med som en röd tråd 

genom hela metoddelen. 
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Metodval 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökning vilket enligt Bryman (2011) 

bidrar med en djupare insikt i det som ska studeras. Observationerna är genomförda 

med papper och penna. Enligt Franzén (2014) är observation en utmärkt metod som 

verktyg för att inhämta empiri från förskoleverksamheten. Genom detta skapas en bra 

situation för observatören att hamna nära fenomenet som ska undersökas. Olika forskare 

(Franzén, 2014; Lindgren & Sparrman, 2003; Heikkilä & Sahlströms, 2003) anser att de 

etiska aspekterna av observationer bör tas i beaktande och anser därför att videofilmning 

som metod bör undvikas. Emilsson (2014) Bjørndal (2005) lyfter däremot fördelen med 

videofilmning och menar att metoden innebär att filmen har ett större arbetsminne än 

människan samt att filmen fångar upp både det ickeverbala- och verbala språket. Utifrån 

de etiska aspekterna föll valet av observationsverktyg på observationsschema (se bilaga 

1). Ytterligare en anledning till metodvalet grundar sig på anonymitet då inte alla 

vårdnadshavare gett sitt medgivande till sina barns deltagande i studien och vid 

videofilmning riskerar dessa barn att oavsiktligt komma med på filmen 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Litteraturanskaffning 

Sökning efter litteratur och artiklar på tidigare forskning skedde via databaser såsom 

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC), Discover, Academic 

Search Elite, SwePub och från litteratur som förekommit i vår utbildning. Även från 

andra studenters tidigare examensarbetens referenslistor. De sökord som användes var 

förskola, interaktion, genus, kön, miljö, leksaker, lek. Dessa sökord kombinerades på 

varierande vis tills väsentlig forskningslitteratur urskildes. Samma sökord har används 

på engelska. Med hänsyn till att litteraturen skulle vara av betydelse fodrades att den 

redogjorde för barns interaktioner och genus i förskolan. 

Urval av undersökningsgrupp 

I studien har de två förskolorna Pomperipossa och Skruvlådan (fingerade namn) med 

barn i åldrarna fyra till sex år deltagit. Båda förskolorna har få barn med annat etniskt 

ursprung än svenskt, vilket resulterat i att endast två av de deltagande barnen i studien 

har annat etniskt ursprung. Med hänsyn till föreliggande studies tidsbegränsning valdes 

förskolor utifrån bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Detta innefattar förskolornas 

geografiska läge och att vi som observatörer var välbekanta med barnen sedan tidigare 

genom vår verksamhetsförlagda utbildning. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000) är det av betydelse för undersökningen, att som observatör skapa en positiv och 

trygg relation till barnen innan observationerna ska äga rum, för att uppnå en sådan 

naturlig miljö för barnen med oss observatörer i rummet. 

Undersökningsgruppen från de två förskolorna utgjordes av 39 barn varav 19 pojkar och 

20 flickor. För att studien ska vara etisk hållbar har Vetenskapsrådets (2002) 

resonemang kring de etiska aspekterna erhållits. Vetenskapsrådet betonar betydelsen av 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidenskravet. Således har deltagarna i studien 

blivit informerade om studiens syfte och att de när som helst kan avbryta sin medverkan 

i undersökningen. Berörda parter är informerade om att det endast är vi och vår 

handledare som har tillgång till den insamlade empirin. Deltagande barns 

vårdnadshavare har skrivit under samtyckesbrev som delades ut på förskolorna innan 

studien påbörjades. Vetenskapsrådet betonar att vårdnadshavare till barn och ungdomar 

under 15 år bör ge sitt samtycke till barnens deltagande med hänsyn till den etiska 

aspekten. Konfidenskravet syftar till deltagarnas anonymitet. Detta har således tagits 

hänsyn till i föreliggande studie. Detta innebär att de barn och de förskolor som 

figurerar i föreliggande studies inledning, resultat och diskussion har fingerade namn 

för att inte kunna identifieras.  

Tillvägagångssätt  

Vi tog stöd av Franzéns (2014) resonemang innan observationerna påbörjades. 

Författaren menar att det är bra att vara väl förberedd och påläst inom området innan 

observatören går ut och observerar i verksamheten, vilket bidrar till att lättare få syn på 

det som ska undersökas. Med hänsyn till detta började vi söka och läsa vad tidigare 

forskning tog upp om genus och barns interaktioner i förskolans verksamhet. Före 

insamlingen av empirin konstruerades observationerna på ett tydligt och strukturerat sätt 

då detta genererar till att bli mindre tidskrävande. Denna struktur möjliggör senare i 

analysen att lättare upptäcka olika teman (Bjørndal, 2005; Franzéns, 2014; Bryman, 

2011). En mall utformades, ett så kallat observationsschema, som innehöll kategorierna; 

barn, vad gör barnen, vad säger barnen. Utifrån föreliggande studies syfte och 

frågeställning valdes icke-deltagande observation där observatören har en icke-

deltagande roll. Bryman (2011) förespråkar denna roll för observatören vid 

strukturerade observationer, då observatören ska iaktta situationer som sker i miljön 

utan att själv delta. Flera författare (Franzén, 2014; Bryman, 2011; Bjørndal, 2005) 

betonar fördelen med metoden då risken för ofrivillig påverkan av situationen minskar 

jämfört med deltagande observation. Kvalitén på observationerna tenderar även att bli 

bättre då observatören enbart fokuserar på frågeställningen, något som krävs vid 

användande av observationsschema. Informationen till deltagare i studien skedde efter 

en hög grad av öppenhet gällande undersökningens syfte ur etiskt perspektiv. Barnen 

har därför informerats i en så pass hög och tydlig grad som varit möjligt gällande 

observationerna (Vetenskapsrådet, 2002; Löfdahl, 2014).  

När tillräckligt många medgivanden inkommit kunde observationerna påbörjas på 

respektive förskola. Val av tidpunkt för observationer skedde i samråd med de två 

utvalda förskolorna. Vid observationstillfällena tillfrågades barnen om vi som iakttagare 

kunde sitta med bredvid och skriva när de lekte, vilket barnen godkände med ett ja eller 

nej. Löfdahl (2014) påpekar att barn kan ha svårt att ge sitt medgivande i form av ett 

verbalt ja eller nej och menar att barn även använder sig av andra sätt att uttrycka sig på 

när de inte vill delta. Vidare menar författaren att det är av betydelse att använda sig av 

den ”etiska radarn”, särskilt viktigt är det om observatören är välbekant med barnen. 

Således har vi under hela vår observationsprocess varit uppmärksamma på detta. Genom 



  

13 

 

att vara bekant med förskolan planerades det i förväg vilka rum som barnen skulle 

observeras i. Barn använder ofta förskolans olika rum som förhandlingsarenor för 

tillträden och uteslutningar inom sina kamratkulturer (Löfdahl, 2007). Utifrån Löfdahls 

(2007) resonemang valdes två rum på vardera förskola som hade liknande material och 

användningsområde. Antalet rum ändrades dock under observationstillfällena då 

observatören uppmärksammade interaktioner av väsentlighet för studien även i andra 

rum. Resultatet blev att fler rum ingår i studien.  

Observationerna genomfördes under hösten vid olika tidpunkter på dagen. Valen av de 

olika tidpunkterna grundas på verksamhetens planering, då observationerna ska ske 

under barnens icke-vuxenstyrda lekar. Sammanlagt hade vi tretton transkriberade 

observationer att tillgå. Tiden på observationerna skiftade från några minuter till cirka 

tjugo minuter. Under observationerna placerade sig observatören bredvid eller i 

närheten av barnens aktivitet med observationsschema och penna. Anteckningar bestod 

av långa eller korta meningar och ibland förkortningar. Vid ett av observationstillfällena 

på en av förskolorna tolkade observatören med sin etiska radar att barnen inte längre 

ville delta i observationen, fast de hade gett ett medgivande innan med ett ja. Barnen 

ville helt plötsligt ha lampan släckt i rummet, vilket försvårade skrivande för 

observatören. Utifrån barnens agerande valde observatören att avsluta observationen då 

denne tolkade barnens agerande som en gest att inte längre vilja delta. Denna 

observation är således inte med i empirin eller i resultatet. 

Bearbetning av det insamlade materialet 

Observationerna har transkriberats på dator omgående efter genomförda observationer. 

Under transkriberingarna har analys pågått parallellt utifrån föreliggande studies syfte 

och frågeställning. För att upprätthålla en så pass hög objektivitet som möjligt har vi 

först analyserat varandras observationer enskilt. Detta för att undvika värderingar som 

observatören eventuellt gjort vid observationstillfället. Efter att analyser och 

anteckningar gjorts kring varje observation fördes diskussioner kring empirin och 

ytterligare anteckningar tillkom. När arbetet med temaindelning började utgick vi från 

Emilssons (2014) metod med färgkodning, vilket bidrar till att lättare finna teman. De 

teman vi skapade baserades på föreliggande studies frågeställning det vill säga: Hur kan 

barns interaktioner i icke-vuxenstyrda lekar förstås i relation till barns könsskapande i 

förskolans inomhusmiljöer? Olika sekvenser i observationerna markerades med 

motsvarande färg som tillhörande tema för att sedan sorteras in under de olika temanas 

underrubriker. De teman som valts med tillhörande underrubriker presenteras i studiens 

resultatdel. Empirin har analyserats utifrån tidigare forskning, feministiskt 

poststrukturalism, sociokulturellt perspektiv och barns perspektiv för att kunna tolka hur 

barn “gör kön” i sina interaktioner inom förskolans verksamhet. Vetenskapsrådets 

(2002) etiska principer kring nyttjandekrav har även tagits i beaktande och den 

insamlade empirin kommer således endast användas i denna studie för att sedan 

makuleras.   
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Studiens tillförlitlighet 

McCall (1984 refererad i Bryman, 2011) menar att reliabiliteten, det vill säga studiens 

tillförlitlighet, är relativt hög i strukturerade observationer och att resultatet blir mer 

pålitligt när denna metod används för att utföra observationer av olika händelser. För att 

uppnå en så pass stark objektivitet (Bryman, 2011) som möjligt har den transkriberade 

empirin analyserats i olika omgångar. Först analyserade vi varandras transkriberade 

observationer enskilt. Vid denna genomgång fördes anteckningar om hur observationen 

tolkades och därefter fördes diskussioner och jämförelser av våra analyser i relation till 

tidigare forskning. Ytterligare analyser och genomgångar av empirin utfördes i arbetet 

med att identifiera teman. I och med detta anser vi att reliabiliteten är relativt hög i vår 

studie. Det finns ändå två variabler att ta hänsyn till gällande studiens reliabilitet. Då 

studien har genomförts på två förskolor kan detta resultat inte generaliseras. Således ger 

denna studie endast en bild av hur barn kan konstruera kön genom sina interaktioner. En 

annan variabel är tidpunkten då empirin är insamlad. Föreliggande studie är genomförd 

under hösten då nya barn tillkommit i barngrupperna. Denna variabel är av väsentlig 

vikt då barngrupperna troligen inte är fullt etablerade. Detta kan innebära att resultatet 

blir något annorlunda om empirin samlas in under våren då barngrupperna oftast är mer 

etablerade.  

Validitet handlar om studien motsvarar det som ska undersökas. I vår studie var 

avsikten att observera barns interaktioner ur ett genusperspektiv i och med detta tydliga 

fokus har inget annat undersökts. Detta bidrar till att förstå det som var tänkt att förstå. 

Enligt McCall (refererad i Bryman, 2010) är deltagarnas bekvämlighet med 

observatören en variabel som bidrar till en starkare validitet. Ju mer bekväm deltagarna 

är med observatören ju mindre riskerar observatören att påverka det som observeras. Då 

barnen är bekanta med oss sedan tidigare upplevde vi att en eventuell påverkan från oss 

i observationstillfällena var minimala, vilket resulterade i att vi fick ett påtagligt svar på 

vårt syfte och frågeställning. Utifrån detta anser vi oss ha åstadkommit en relativ hög 

validitet. 

Resultat och Analys 

I följande avsnitt kommer det att beskrivas vilka teman som gick att urskiljas i studien. 

Därefter presenteras resultatet uppdelat på de interaktionsteman som har identifierats i 

de olika observationerna. Vi bestämde oss för att använda utförligare citat med tonläge, 

det barnen uttrycker både verbalt och icke-verbalt, för att interaktionen mellan barnen 

skulle bli mer tydligt. Varje tema kommer att analyseras utifrån den tidigare nämnda 

forskningen med stöd utifrån de teoretiska utgångspunkterna.  

Teman  

Efter att ha analyserat observationerna utifrån upprättat observationsschema skedde en 

systematisk tolkning av empirin utifrån feministiskt poststrukturalistiskt- och 

sociokulturellt perspektiv. Genom den systematiska genomgången av empirin kunde 
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barnens interaktioner och könsskapande inom de icke-vuxenstyrda lekarna kartläggas. 

De teman som identifierades var: Gränsupprätthållande och sekundär betydelse i 

konstruktion av kön, Proaktiva konstruktioner av kön, Miljöns inverkan på barns 

identitet och subjektskapande samt Språket som konstruerande av könsisärhållande. 

Nedan presenteras teman och underrubriker i en tabell som är inspirerad av Ärlemalm- 

Hagsér och Pramling Samuelsson studie (2009, s. 97). 

Tolkade interaktionsteman och underrubriker. 

Gränsupprätthållande och 

sekundär betydelse i konstruktion 

av kön 

Proaktiva 

konstruktioner av 

kön 

 

Miljöns inverkan på barns 

identitet och 

subjektskapande 

Språket som 

konstruerande av 

könsisärhållande 

* Jag vill vara mamma 

* Jag ska vara pappa 

* Brottning 

* Bäbis 

* Tjejfärg  

* Jag är precis som du 

* Tjejlåt 

* Inga pojkar i soffan 

* Gubblåda & Tjejlåda 

Gränsupprätthållande och sekundär betydelse i konstruktion av kön  

I våra observationer förekom sekvenser som vi kunde identifiera som 

gränsupprätthållande- och sekundär betydelse i konstruktion av kön. I det första 

exemplet stärks gränsupprätthållande i pojkarnas interaktion genom barns 

könsstereotypa föreställningar om vilka roller som anses vara korrekt för en pojke att 

inta. Vidare visar båda exemplen på hur kön kan vara av sekundär betydelse när det 

kommer till att välja roller i barnens lekar. 

Jag vill vara mamma 

Oliver, William och Oscar har byggt en koja, av filtar i stora lekrummet, som barnen 

kallar för ett lego- och plus-plushotell. Medan barnen sitter i kojan och bygger med lego 

och plus-plus förekommer följande dialog: 

/.../ “Jag är pappa och du är storebror och William är mamma” säger Oliver.  

Innan William hinner svara frågar Oliver på en gång. “Vill du inte vara lillasyster?” 

“Nej, jag vill vara mamma” svarar William. 

“Vill du inte vara lillebror” frågar Oscar. 

“Nej, jag vill vara mamma” svarar William ytterligare en gång till..  

“Vill du inte vara storebror” frågar Oscar.  

“Nej, jag vill vara mamma ingen storebror” svarar William med bestämd röst. /…/ 

William deltar inte i leken utan sitter bredvid i kojan och plockar med plus-plus. 

Jag ska vara pappa  

Lucas, Elias och Liam är i hemvrån och leker en familjelek där de tilldelar varandra 

roller. Alicia och Kerstin kommer in i det stora lekrummet och ansluter sig till pojkarnas 

lek.  

“Du är pappa och jag är femton år. Hur många år är du Elias” frågar Lucas. 

“Nej, jag är en hund och jag är fyra och jag heter Sigge” svarar Elias. /.../  

“Jag ska vara pappa” säger Kerstin till de andra barnen i leken. 

“Jag ska vara hund” säger Elias till Kerstin. 

Anna kommer in i rummet med ett hundkoppel i handen. Hon går förbi Alicia, Lucas, Elias och Liam och 
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fram till Kerstin som står vid leksaksspisen och lagar mat. 

“Kan du vara hund” frågar Anna. 

“Nej, en annan gång nu ska jag vara pappa” svarar Kerstin. /.../ 

 

I det första exemplet kan vikten av könstillhörighet urskiljas genom att Oscar markerar 

tillhörighet på ett gränsupprätthållande sätt. Harding (1986, refererad i Hedlin, 2006; 

Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009) menar att gränsupprätthållande 

inverkar på individers sätt att agera i interaktioner. I detta fall genom att Oscar har svårt 

att acceptera Williams val av en feminin roll. Oscar försöker istället få William till att 

anta en annan roll av samma kön. Vidare åskådliggör detta exempel språkets viktiga 

funktion inom individers interaktioner för att dessa ska bli hanterbara och meningsfulla. 

Detta är något som kan sättas i relation till Meads tankar kring perspektivtagande, att 

kunna inta den andres perspektiv är av väsentlig vikt för att ett meningsskapande ska 

kunna uppstå i leken (von Wright, 2000). I exemplet blir det inte meningsfullt för Oscar 

vilket resulterar i att William inte deltar aktivt leken. 

I exemplen ovan uppvisar både William och Kerstin val om rollkaraktärer som inte är i 

linje med deras könstillhörighet. Kerstin tar rollen som pappa då denna roll ratas av 

Elias och William blir tilldelad rollen som mamma, en roll William också accepterar. 

Exemplen ovan visar hur roller utifrån könstillhörighet kan vara av sekundär betydelse 

när det kommer till val av roller, något som även Odenbring (2010, 2014) påvisar i sina 

studier. Vidare menar författaren att sekundär betydelse kan ge uttryck för ett 

gränsöverskridande gällande kön men poängterar också att det även kan handla om 

rollernas olika status i leken. Kerstins val av papparollen kan bero på könsdikotomi där 

det maskulina står över det feminina medan Williams roll som mamma har en starkare 

position i leken jämfört med rollen som lillebror eller storebror. 

Proaktiva konstruktioner av kön 

Proaktiva konstruktioner av kön i barnens lek var ett tema som förekom i ett flertal 

tillfällen i observationerna. I följande två sekvenser visar barnen på ett könsskapande i 

sina interaktioner på olika gränsöverskridande sätt. Detta visar sig genom att barnen i 

exemplen förändrar och utmanar könsstereotypa lekstrukturer. 

Brottning 

Wilma och Ella befinner sig i ett av de stora rummen som går under namnet skapande 

rummet, i den lilla hörna som har lekmaterial dinosaurer, Barbie och lego. Barnen leker 

med dinosaurier för att sedan börja busa med varandra. 

/.../ Wilma och Ella killar och nyper varandra och skrattar.   

“Sluta, sluta Wilma. Kan inte vi leka mamma pappa barn” frågar Ella. 
“Nej” svarar Wilma bestämt och fortsätter “Ska vi brottas?” 
“Ja” svarar Ella glatt. 
“Då måste vi gå till mattan” säger Wilma. 
Ella springer iväg först till matematikmattan som ligger i samma rum (skapande rummet). 
“Här på det mjuka” frågar Ella.  
“Jag kommer” svarar Wilma. 
“Eller ska vi bara ramla” frågar Ella. 
“Vi brottas” svarar Wilma. 
“Ett två tre, ska vi brottas” frågar Ella. 
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“Då måste vi stå mitt på fyran. Jag står här och du där. Vi måste göra såhär” säger Wilma. 
Wilma visar hur man ska stå i brottarställning. 
“Nu börjar tävlingen och du får stå på din sida” säger Ella till Wilma. 
Wilma och Ella springer runt på mattan och de skrattar när de kommer åt varandra. Barnen fäktar både 

med armar och ben /.../ 
“Jag drog i ditt hår” säger Ella och skrattar. 
“Det gör inget” svarar Wilma och fortsätter prata. “Give me five!” säger Wilma. 
Ella gör något med handen men Wilma är inte nöjd.  
“Nej inte så. Jag ska visa dig. Så här ska man göra” säger Wilma bestämt /.../ 

Bäbis 

I förskolans korridorhall, som är ett nav till de andra rummen på avdelningen, finns en 

stor låda på golvet med utklädningskläder. Tobias sitter i lådan och Linus står bredvid. 

Pojkarna leker en familjelek. 

/.../ “Jag är en bäbis“ säger Tobias. 
“Nu är det min tur att vara bäbis” säger Linus. 
“Då är jag pappa ” säger Tobias. 
Tobias och Linus byter plats med varandra. Tobias lägger en filt på golvet och Linus kliver ur lådan och 

lägger sig på filten med benen i vädret. 
“Så! Nu har vi bytt blöja. Nu kan du lägga dig igen” säger Tobias. 
Linus lägger sig i lådan. Tobias lägger en hand på Linus. /.../ 
Jakob kommer och kurar ihop sig på golvet bredvid lådan. Jakob ser ledsen ut. Tobias och Linus stannar 

upp i leken, tittar på varandra och sedan på Jakob. Tobias lägger försiktigt en hand på Jakobs rygg. 
“Jag vill vara lillebror” säger Jakob. 
“Då får du det” säger Tobias. 
Jakob ställer sig upp och tittar på Tobias. 
“Jag är pappa och du är bäbis” säger Jakob. 
“Jag är storebror” säger Linus /.../ 
En flicka kommer och tittar på Linus, Tobias och Jakob. 
“Nä, vi leker här!” säger Tobias argt. 
“Åh, en liten bäbis” säger Linus till Jakob. 
“Nej! Jag är pappa!“ säger Jakob. 
“Jag är storebror” säger Linus. 
“Ja och jag är pappa!“ säger Jakob /.../ 

I de ovanstående två exemplen är barnen proaktiva i sina interaktioner och utmanar 

könsstereotypa strukturer genom både kroppsliga och verbala handlingar i deras 

könsskapande. I det första exemplet brottas Wilma och Ella vilket enligt normen anses 

vara en maskulin lek där pojkar skapar tillhörighet och gemenskap och därför både 

förknippas och tillskrivs pojkar, något som även flera forskare slår fast (Odenbring, 

2014; Öhman, 2008; Gasparini et al., 2015). Denna sanning baseras på de diskurser som 

existerar i den samhällsrådande normen. På samma gång florerar andra diskurser som 

både interagerar och provocerar dessa förgivettagna sanningar (Eidevald, 2011 & 

Dahlberg et al., 2012). Ella och Wilma utmanar den rådande diskursen och kan på så 

sätt ses som proaktiva i sina konstruktioner av kön. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

kan denna interaktion tolkas genom flickornas intersubjektivitet där deras ömsesidiga 

handlande och kommunikation bidrar till att de utmanar och förändrar könsstereotypa 

lekstrukturer (von Wright, 2000). Exemplet visar på hur rådande diskurser kan utmanas 

av barnen själva utifrån sammanhang och samspel (Eidevald, 2011). 
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Även i det andra exemplet förekommer en lek som kan tolkas vara proaktiv. Här 

utmanar Tobias och Linus de rådande diskurserna genom att leka en feminin lek som 

karaktäriseras av ömsinthet och ansvarstagande och därför enligt normen tillskrivs 

flickor (Öhman, 2008; Karlsson, 2014). Pojkarna visar även tydligt på ansvarstagande 

och ömsinthet när de avbryter leken för att uppmärksamma Jakob för att sedan bjuda in 

honom i leken. Denna emotionella aspekt i form av språkliga och kroppsliga intima 

kommunikationer förbises ofta när det kommer till pojkars interaktioner (Lindsey, 2016; 

Odenbring, 2014). Genom att leka en lek där ansvarstagande, ömsinthet och emotionella 

uttryck är ett genomgående tema agerar pojkarna proaktivt i sitt könsskapande genom 

att utmana den rådande samhällsnormen.    

Miljöns inverkan på barns identitet och subjektskapande 

I några observationer blev det tydligt hur den omkringliggande miljön är en del av 

barnens identitet och subjektskapande. Följande två sekvenser visar hur material utgör 

artefakter som barnen använder sig av för att skapa en samhörighet med kamrater.  

Tjejfärg 

Elias och Lucas sitter vid ett lågt och litet bord med fyra små stolar och bygger med 

plus-plusmaterialet som har olika färger och samtalar om deras intresse Bleyblade. 

Lucas har byggt en Bleyblade, vilket är en leksakssnurra. Begreppet Bleyblade kommer 

från ett tv-program där olika gäng tävlar mot varandra med snurror som innehåller olika 

krafter. 

Elias tittar på Lucas Bleyblade och tar en rosa och lila plus-plusbit ur lådan som står på bordet. Lucas 

bygger med andra färger än med rosa och lila. 
“Visst tycker du om rosa och lila” frågar Elias.  
“Lite grann, för det är tjejfärg. Jag tycker om lite lila och lite rosa” svarar Lucas. 
“Min favoritfärg är gul ” säger Elias och fortsätter prata. ”Tycker du inte om tjejfärger?” 
“Jo, lite grann sade jag ju” svarar Lucas.  
“Jag tycker inte om det nu. Jag tar en grön till min” konstaterar Elias. /.../ 

Jag är precis som du 

Liam och Alicia sitter i Barbie, lego och dinosauriehörnan i skapanderummet. 

/.../ ”Alicia, kan vi leka med tjejerna” frågar Liam och tar upp en Barbie ur lådan.  

Alicia svarar inte Liam utan fortsätter med sitt.  

”Jag har fått en ny tjej och det här är jag Liam Karlsson” säger Liam.  

”Är det en pojke” frågar Alicia.  

”Nej, det är lika som du, en tjej” svarar Liam.  

Alicia tittar frågande på Liam.  

“Nej, den heter inte Liam, utan den heter som min mamma Kerstin” säger Liam.  

”Min heter Ugglis” svarar Alicia tillbaka. /…/  

“Jag är mamma och lagar mat” säger Liam.  

“Varför har jag en ful kudde” frågar Alicia.  

“Ska vi leka riktiga mammor och pappor” frågar Liam.  

“Nej, vi leker här med Barbisarna” svarar Alicia. 

”Om vi hade lekt på riktigt hade jag varit pappa och du mamma” säger Liam. /.../ 
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I likhet med Karlsson (2014) och Öhmans (2008) forskningar visar det första exemplet 

på hur pojkar värnar om sin könstillhörighet genom sina intressen och förskolans olika 

artefakter. Detta synliggörs genom Elias och Lucas byggande av Bleyblade. Elias väljer 

en rosa och en lila plus-plusbit och söker ett accepterande av Lucas i sitt val av färger. 

Lucas verkar acceptera Elias val av färg men uttrycker att rosa och lila är tjejfärger. 

Genom detta gör Lucas en verbal märkning av färgerna där dessa tillskrivs flickor. 

Analysen av detta kan relateras till Weisgrams et al. (2014) redogörelse för barns 

könsmärkning av leksaker. Detta kan även sättas i relation till barns identitet- och 

subjektskapande och hur detta påverkas av den sociala kontexten; både genom 

interaktioner, miljö och material. Öhman (2008) betonar pojkars tillhörighet och 

gemenskap i lekar. Här kan man se att Elias värnar om sin tillhörighet till Lucas när han 

byter åsikt om färgerna. Lucas påverkar honom genom att inte visa någon större 

entusiasm mot vad han definierar som “tjejfärger”. Weisgram et al. (2014) konstaterar 

också att leksakers utformning och färg påverkar hur barn väljer leksaker och att det 

skiljer sig mellan flickor och pojkar. Även Nordin-Hultman (2009) har funnit att 

aspekter som miljöer och material i förskolan både skapar möjligheter och 

begränsningar för hur barn konstruerar kön samt signalerar hur barn borde vara i 

förhållande till kön.  

I det andra exemplet får vi se hur Liam tänjer på sin könsposition genom att skapa en 

oprövad roll som tjej med hjälp av attribut i form av en Barbiedocka. Detta blir tydligt 

när Liam namnger Barbiedockan efter sig själv. Alicia accepterar dock inte Liams 

överträdelse vilket resulterar i att Liam ändrar Barbiedockans rollkaraktär. Det framstår 

som Alicia har svårt för att Barbiedockan tilldelas ett maskulint namn samtidigt som 

hon inte visar några invändningar mot att Liam genom Barbiedockan antar en feminin 

roll. I ljuset av ett feministiskt poststrukturellt perspektiv kan interaktionen visa på hur 

Liams val av Barbiedockans namn samt hans snabba vändning vara ett resultat av 

Alicias förväntningar på Liam (Eidevald, 2011). Nordin- Hultman (2009) menar att 

barns subjekt - och identitetsskapande möjliggörs och begränsas av material, tid och 

rum. I detta sammanhang är gränserna mer töjbara och skapar möjligheter för olika 

könspositioner. I ett annat sammanhang kan gränserna istället vara mer fixerade vilket 

Liam själv uppmärksammat då han hänvisar till “riktig lek” och att han då skulle vara 

pappa.  

Språket som konstruerande av könsisärhållande 

Språket som konstruerande av könsisärhållande användes flitigt i barnens verbala 

interaktioner. De två första exemplen visar hur barnen använder sig av språket för att 

exkludera kamrater av motsatt kön från att delta i aktiviteter och för att behålla 

kontrollen över sina lekmiljöer. Tredje exemplet visar hur barnen gör ett 

könsisärhållande genom förskolans material. 

Tjejlåt 

Sju flickor dansar till discomusik i stora lekrummet. Två pojkar sitter på golvet en bit 

bort och bygger med klossar. Rasmus kommer in i rummet och går mot de dansande 

barnen. 
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/.../ “Vad är det för låt” utbrister Rasmus.  
Rasmus får upprepa frågan tre gånger innan någon svarar honom. Han går igenom gruppen av dansande 

barn. 
“Det är Dolly Style!“ säger Lisa 
Rasmus går mot spegelväggen i rummet. 
“Det är en tjejlåt!” säger Lisa 
Rasmus stannar framför den stora spegeln, avvaktar lite för att sedan röra sig lite till musiken. Sedan går 

han och tittar på pojkarna som bygger med klossar. Efter en liten stund är han åter framför spegeln och 

rör sig till musiken, samtidigt som han tittar på sig själv i spegeln. Rasmus slutar dansa och går bakom ett 

hörn i en nisch där han fortsätter att röra sig till musiken. Han kommer ut igen och småspringer runt, 

stannar till vid pojkarna som bygger med klossarna för att sedan springa runt igen. Rasmus stannar till vid 

spegelväggen och dansar till musiken /.../ 

Inga pojkar i soffan 

Julia och Ebba är i det stora lekrummet och leker och Ebba håller på att ta fram filtar 

som hon lägger på golvet bredvid den höga hyllan och soffan i rummet. En bit bort i 

bygg och konstruktionshörnan står Elias, Axel, Lucas och tittar på Ebba och Julia. De 

går fram till Julia och Ebba.  

“Ni får inte vara här på filtarna“ säger Ebba. 
“Det får vi visste“ svarar Elias. 
“Nej, bara tjejer“ säger Ebba. 
“Vi leker Daidalos i stället“ säger Lucas.  
(Daidalos är ett Tv-program som handlar om att barn ska hitta livspuckar i en labyrint och akta sig för 

olika figurer). Axel, Elias och Lucas går därifrån och går tillbaka till bygg och konstruktionshörnan och 

börjar bygga med kaplastavar. /.../  
“Vi bygger inte en labyrint, vi kör med bilarna“ säger Axel. 
Elias, Lucas och Axel går till billådan och tar varsin bil och går sedan till bilröret som sitter på väggen 

under ett fönster och börjar köra ner bilarna i röret. 
“Ja, jag kom längst“ ropar Lucas högt och gör en segergest.  
Ebba och Julia har nu förflyttat sig upp i soffan med filtarna. /.../ Axel kommer fram till soffan och 

klättrar upp på armstödet. 
“Nej, inte här” säger Ebba och höjer rösten. 
Axel tittar på dem utan att säga något. 
“För här är vi. Du får vara där vid pojkarna“ säger Ebba. 

Gubblåda & Tjejlåda 

Oliver, William och Oscar har byggt en koja, av filtar i stora lekrummet, som barnen 

kallar för ett lego- och plus-plushotell. William sitter i hyllan på kojan och bygger med 

plus-plus och Oliver och Oscar sitter på golvet i kojan och bygger med lego. De rotar 

runt i legolådorna och letar efter olika bitar och figurer. 

/.../ “Jag vet, ska vi ha en gubblåda med bara gubbar i” frågar Oliver medan han rotar i legolådan. 
“Ja” svarar Oscar. 
Oliver reser sig och går och hämtar en liten grön låda i hemvrån, där Anna och Ella leker och lagar mat. 

När Oliver kommer tillbaka in i kojan visar han den gröna lådan för Oscar. 
“Här har vi en liten gubblåda” säger Oliver glatt till Oscar. 
Barnen fortsätter att bygga och leta i legolådan efter gubbar. Då Oliver plötsligt hittar ett huvud med 

längre hår på. 
“Kan vi inte ha några tjejhuvud” frågar Oliver.   
“Ja, då kan vi ha en mamma” svarar Oscar. 
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“Vi lägger gubbar i din och i den andra lägger vi de andra och jag hämtar en rosa låda som vi kan lägga 

mammorna i” säger Oliver. 
Oliver lämnar kojan och går till hemvrån där han tar en rosa låda. Anna protesterar när Oliver tar lådan 

från dem. 
“Nej, den har vi“ säger Anna. 
“Vi behöver den till våra mammor“ svarar Oliver. 
Anna ger en annan rosa låda till Oliver som står i hyllan ovanför spisen. Oliver går tillbaka till kojan. När 

han kommer in i kojan ställer han den bredvid gubblådan. 
“Här är tjejlådan“ säger Oliver. 

 

Exemplen visar på språkets funktion för att åskådliggöra och konstruera 

könsisärhållande i barnens interaktioner vid förmedlingar (Ärlemalm-Hagsér, 2009; 

Davies, 2003; Löfdahl, 2007; Karlsson, 2014). I det första exemplet använder Lisa sig 

av språket på ett verbalt och tydligt sätt att förmedla till Rasmus att detta är en tjejlåt. I 

Lisas kommunikation till Rasmus sker ett könsisärhållande från hennes sida då det 

handlar om att vara flicka och pojke i vardagliga interaktioner och vad som anses 

tillhöra normen utifrån respektive kön. Precis som Davies (2003), Löfdahl (2007), 

Karlsson (2014), Eidevald (2011) och Dahlberg et al. (2012) uppmärksammat visar 

exemplet på hur Lisa använder sig av ord för att markera och förmedla vad som är 

manligt och kvinnligt. Lisa uttrycker tydligt genom språket att dans till denna popgrupp 

är något som tillskrivs flickor. I interaktionen skapar Lisas ord en sanning som också 

blir förmedlad till Rasmus. Detta bidrar till Rasmus uppfattning om vad som är manligt 

respektive kvinnligt inom en specifik situation samtidigt som Rasmus agerande 

understödjer Lisas sanning. 

I det andra exemplet visar Julia och Ebba med sin verbala kommunikation på hur ett 

könsisärhållande kan ske inom barnens kamratkulturer. Flickorna blir avbrutna i sin lek 

och anspelar på kön för att få behålla leken ifred. Genom att Ebba uttrycker att det bara 

är flickor som får vara med gränsupprätthåller hon leken (Odenbring, 2010). I detta fall 

är det Ebbas verbala handling som ser till att strukturen i leken förblir stabil men hennes 

gränsupprätthållning utifrån kön kommer också få en inverkan på bemötande i form av 

normer, värderingar och attityder inom den rådande kamratkulturen (Löfdahl, 2007).  

Även det tredje exemplet åskådliggör ett könsisärhållande i Oscars och Olivers verbala 

interaktion men genom artefakter. Oliver uttrycker att de behöver en gubblåda och en 

tjejlåda vilka han även skiljer på med hjälp av könsstereotypa färger. Även legofiguren 

med långt hår tillskrivs vara en flicka. Detta är något som kan ses i ljuset av Hardings 

(1986, refererad i Hedlin, 2006 & Ärlemalm-Hagsér, Pramling Samuelsson, 2009) 

tankar om genus; att konstruktioner av kön aldrig går att särskilja från individers 

interaktioner i olika kontexter. Olivers interaktion och kommunikation kan ses i ljuset 

av Hardings genusmodell där den första symboliska nivån innefattar bland annat språk 

och utseende och hur dessa tillskrivs män eller kvinnor utifrån den rådande 

könsnormen. 
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Diskussion 

Resultatdiskussionen sker kring utvalda exempel från vartdera tema i resultatet. Det 

resultat som framkom av undersökningen sätts i relation till tidigare forskning. Detta 

efterföljs av våra egna slutsatser. Vidare redogörs en metoddiskussion där metodens 

för- och nackdelar tas upp. I detta avsnitt kommer vi att avsluta med förslag på vidare 

forskning kring ämnet.    

Resultatdiskussion 

I vår inledning skildras en observationssekvens där några barn sitter och samtalar om 

vilka som får komma på vems kalas och om kill- och tjejlekar. Interaktionen framträder 

som en alldaglig och okomplicerad dialog mellan barnen men utifrån ett 

genusperspektiv framträder en ny bild av interaktionen. Kalle förmedlar sin sanning 

kring vad som är brukligt för flickor och pojkar att leka med. I dessa vardagliga sociala 

interaktioner och situationer som sker inom förskolans komplexa kontext skapas och 

omskapas olika sanningar som inverkar på barns identitets- och könsskapande. Detta 

identitets-och könsskapande är beroende av det sammanhang barnen befinner sig i och 

är föränderligt över tid (Dahlberg et. al, 2012; Ärlemalm-Hagsér och Pramling 

Samuelsson, 2009). Situationer och interaktioner som denna förmedlar vikten av hur 

betydelsefullt det är för förskollärare att på ett medvetet sätt arbeta med genus. Ett sätt 

skulle i detta fall kunna innebära att förskollärare arbetar för mer integrerade lekar för 

att påvisa att flickor kan leka lekar som anses vara av maskulin karaktär och pojkar 

lekar av feminin karaktär. Utifrån Eidevalds (2009, 2011) resonemang kring feministisk 

poststrukturalism skulle detta innebära att barnen förses med olika handlingsmönster 

kring maskulinitet och femininitet. 

Öhman (2008) för ett resonemang om makt och könsmarkeringar i förskolans miljö där 

hemvrån kopplas till femininitet och ses som flickors arena. I exemplet med Kerstin kan 

detta innebära att hon har makten att välja den roll hon vill ha inom denna feminina 

arena. Detta kan även förklara Elias val av roll då vi utifrån Öhmans resonemang kan 

anta att Elias sedan tidigare läst av vilka roller som är brukligt för en pojke att inta i 

hemvrån (se gränsupprätthållande och sekundär betydelse av konstruktion av kön sid 

15). I vårt resultat framgår det att både flickor och pojkar är proaktiva i sitt 

könsskapande genom att vara gränsöverskridande i sina lekar. Resultatet visar att 

Tobias, Linus och Jakob har en nära relation med varandra genom sina 

omsorgshandlingar via verbal och kroppslig kommunikation i form av beröring (se 

proaktiva konstruktioner av kön sid 17). Kramar och beröring anses vara svårt för 

pojkar emellan då dessa emotionella uttryck inte anses vara maskulint och därför inte 

tillskrivs pojkar (Odenbring, 2014; Lindsey, 2016; Karlsson, 2014). Frågan som uppstår 

blir hur verksamma förskollärare kan uppmuntra, lyfta fram och stärka pojkars 

emotionella handlingar; för även om den rådande diskursen förmedlar en sanning om att 

pojkar inte visar emotionella handlingar och uttryck (se till exempel Lindsey, 2016; 

Karlsson, 2014) anser vi att vårt resultat visar att denna aspekt i hög grad finns 

närvarande inom pojkars kamratkulturer och relationer. En ytterligare fråga som väcks 
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är miljöns utformning och hur den inverkar på leken. Pojkarnas lek utspelar sig i 

förskolans korridorhall. Denna miljö är inte inredd för lek och inte heller inredd med 

något som för ögat anses vara könskodat. Innebär detta att denna miljö är könsneutral 

vilket bidrar till att pojkarna kan vara proaktiva och leka en lek som anses vara av 

feminin karaktär? 

I resultatet kring Liam och Alicia blir det tydligt att förskolans material inverkar på 

barnens identitet- och subjektskapande (se miljöns inverkan på barns identitet och 

subjektskapande sid 18). Barbiedockan som medierande verktyg och med sitt 

meningserbjudande möjliggör för Liam att bredda sin lekrepertoar och öppnar upp för 

att inta ett område som traditionellt anses tillhöra det feminina könet (Nelson & 

Svensson, 2005). I linje med ett sociokulturellt- och feministiskt poststrukturellt 

perspektiv von Wright (2000) och Eidevald (2011) ser vi hur Alicia förser Liam med 

normer och handlingsmönster och vi kan ana att Liams handlingar är ett resultat av 

detta. Här kan vi tydligt se Liams överlappande identiteter genom att han använder ett 

attribut, i form av en Barbiedocka, för en identitet, för att sedan kommentera att om 

leken skulle vara på “riktigt” så skulle han ha rollen som pappa. En viktig aspekt kring 

detta är hur dessa sociala praktiker utgör en viktig roll för barns utveckling, identitets- 

och könsskapande, där barnen är med att forma och omforma både sina egna och andras 

identiteter genom att praktisera på varandra. Den slutsats vi kan dra utifrån vårt resultat 

är vikten av förskollärares teoretiska kunskap om miljöns utformning utifrån ett 

genusperspektiv och barns könsskapande. I detta fall skapar miljön en möjlighet för 

Liam att agera gränsöverskridande vilket utgör en viktig del i hans identitets- och 

subjektskapande. 

Utifrån resultatet kring temat “språket som konstruerande av könsisärhållande” ser vi 

hur uppdelningen av kön förmedlas som sanningar inom barnens kamratkulturer via 

språket. Två av våra observationer i resultatet (se språket som konstruerande av 

könsisärhållande sid 19) åskådliggör hur barnen i sina interaktionsprocesser tydligt 

markerar och “dissar” det motsatta könet för att göra en åtskillnad mellan manligt och 

kvinnligt. Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv (von Wright, 2000) visar 

resultatet vikten av barnens verbala interaktion, genom att språket används som ett 

verktyg för att upprätthålla ett könsisärhållande inom deras kamratkulturer. Även ur ett 

feministiskt poststrukturellt perspektiv fyller språket en viktig funktion genom att det 

bidrar till varje individs uppfattning av sin verklighet, då det verbala språket inom de 

mänskliga interaktionerna både förmedlar olika verkligheter och befäster dem 

(Eidevald, 2011; Dahlberg et al., 2012). Om barn tillbringar en större del av sin tid inom 

förskolans verksamhet tillsammans med samkönade torde språket bidra till att förstärka 

både beteenden och intressen kring aspekter som tillskrivs antingen flickor eller pojkar, 

något som även Gasparini et al. (2015) konkluderar i sin studie. En fråga vi ställer oss är 

varför barn använder könstillhörighet som ett argument för att utesluta varandra inom 

sina kamratkulturer? Om vi försöker se denna fråga utifrån ett barns perspektiv behöver 

det nödvändigtvis inte handla om en könsmaktsordning, utan kan snarare många gånger 

handla om att argumentet begränsar utrymmet för vidare förhandlingar om tillträde till 

leken; att det istället handlar om ett skyddande av interaktionsutrymmet. Däremot är det 
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troligt att detta som argument bottnar i den rådande samhällsnormen där kvinnligt och 

manligt är uppdelat. Sätter vi detta i relation till Hardings (1985, refererad i Ärlemalm-

Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009; Hedlin, 2006) teori kring genusmodellen, 

framträder ett mönster i hur könsskapande kan ske. Enligt Hardings första symboliska 

nivå utgör språket och beteenden verktyg som på ett eller annat sätt utgör grunden i 

individens könsskapande (ibid). Då den symboliska nivån är den första processen i 

människors konstruktioner av kön, är det troligt att denna process sker redan i tidig 

ålder, vilket innebär att grunden för barns könsskapande läggs redan i förskolan.  

Föreliggande studies resultat visar hur barns interaktioner, inom deras kamratkulturer, 

på olika sätt bidrar till ett könsskapande. I de interaktioner som sker mellan barnen 

framträder en pluralism av överlappande identiteter där barnen på olika sätt provar och 

uttrycker könsroller genom makt, ett gränsupprätthållande och ett könsöverskridande, i 

form av proaktiva ageranden. Utifrån de varierande interaktionsteman som framkommit 

i resultatet kan vi ana att barnen utgår från sitt egna perspektiv i interaktioner med 

kamrater, men att de även kan inta “den andres perspektiv” vilket bidrar till att det blir 

begripligt, hanterbart och meningsfullt för barnen. Oavsett hur interaktionerna kommer i 

uttryck blir det tydligt att de rådande diskurser, samhällsnormer och det sammanhang 

barnen befinner sig i är av betydelse för hur barn konstruerar kön. Detta innebär att det 

inte finns några enskilda faktorer som helt fristående, utan hänsyn till kontext och 

samhälle, inverkar på barns könsskapande.  

Egna slutsatser 

Syftet med föreliggande studie har varit att synliggöra hur barn “gör kön” i sina 

interaktioner med varandra inom den icke-vuxenstyrda leken. Både Lpfö98/16 och 

skollagen (2010:800) uttrycker vikten av att värdegrundsarbetet genomsyrar hela 

verksamheten. Ett värdegrundsarbete är ett arbetssätt som innefattar ett bemötande, en 

medvetenhet och ett förhållningssätt kring värdegrundsfrågorna, som till exempel genus 

och jämställdhet, vilket ständigt ska finnas närvarande i den dagliga verksamheten. Vi 

anser därför att vårt resultat är av väsentlig betydelse då denna typ av studie kan 

uppmärksamma förskollärare på hur kön och genus tar sig uttryck i förskolan, vilket 

bidrar till att förskolans värdegrund kommer i fokus. 

Resultatet i stort är i linje med tidigare forskning men vi fann även avvikelser. Bland 

annat går vårt resultat emot Ärlemalm-Hagsérs & Pramling Samuelssons (2009) studie 

då vi inte fann att maskulinitet hade en överordnad makt inom kamratkulturerna, utan 

att det snarare var femininiteten som utgjorde makt. Gasparini et al. (2015) menar att det 

oftast är flickor som har svårast för att acceptera andra kamraters könsöverskridande 

handlingar vilket även vårt resultat visar. Frågan blir om denna aspekt är en bidragande 

faktor till varför vi fann att femininiteten var den överordnade makten; till exempel när 

Alicia med sitt uttryck får Liam att ändra namn på Barbiedockan och när Ebba och 

Julia, i soffan, försvarar sitt interaktionsutrymme. Vårt resultat talar även emot Öhmans 

(2008) forskning då barnen i vår studie “gör kön” öppet och tydligt inom sina 

kamratkulturer och inte på ett diskret sätt. I likhet med Ärlemalm-Hagsér och Pramling 

Samuelsson (2009) fann även vi att det förekommer olika genusstrukturer i barnens 
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interaktioner som på olika sätt kom till uttryck beroende på den omkringliggande 

kontexten. Vårt resultat indikerar, i linje med tidigare forskning (De Jong, 2010; 

Nordin-Hultman, 2009; Hultman, 2011 m.fl.) miljöns inverkan och betydelse för barns 

köns-, identitet- och subjektskapande då förskolans material användes som medierande 

verktyg inom barnens lekar. Det blir synligt att förskolans material har olika 

meningserbjudanden som inverkar på barnens interaktioner; Barbiedockan som Liam 

leker med samt Elias och Lucas samtal över sina Bleyblade-konstruktioner. 

Fortsättningsvis menar vi att denna undersökning är viktig att genomföra för att 

synliggöra hur barns könsskapande på olika sätt kommer i uttryck inom förskolans 

komplexa kontext. För att kunna motverka traditionella könsmönster och könsroller i 

enlighet med Lpfö98/16 krävs det att förskollärare kan synliggöra hur barn på olika sätt 

“gör kön” inom sina kamratkulturer, för att på detta sätt få en medvetenhet kring 

förskolans rådande könsstrukturer; hur barnen ser varandra och hur deras föreställningar 

uttrycks. I linje med bland annat Ärlemalm-Hagsér (2010) och Alvestad och Berge 

(2010) anser även vi att förskolans läroplan behöver en utförligare definition av 

begreppen könsmönster och könsroller. Vi ställer oss frågan vilka stereotypa könsroller 

och könsmönster som ska motverkas och på vilket sätt? Förutom att samhällsnormen 

ständigt förändras är även Sverige idag ett mångkulturellt samhälle där innebörden av 

vad könsroller och könsmönster är varierar beroende på kultur.        

Avslutningsvis ställer även vi oss kritiska till Hirdmans genussystem. Denna teori 

förmedlar ett synsätt som ohjälpligen utgör en sanning där mannen och det maskulina, 

oavsett sammanhang och tidsepok, sätts överst i hierarkin. Det blir för oss uppenbart att 

genus och kön, inom förskolans kontext, inte kan marginaliseras och förenklas ner till 

enbart en könsdikotomi och könens eventuella överordnade respektive underordnade 

positioner. Vi anser snarare, som vårt resultat indikerar och i likhet med Hultman 

(2011), att barns könsskapande och könsidentitet formas i relationer och interaktioner 

tillsammans med andra individer, miljö, kultur och utifrån samhällets rådande normer. 

Metoddiskussion  

Den tidigare etablerade kontakten och bekantskapen med barnen upplever vi har 

bidragit till en smidig empiriinsamling, där vi upplevt att barnen varit bekväma med vår 

närvaro som observatörer. Observationsschemat möjliggjorde att vi som observatörer 

kunde röra oss fritt, ändra placering och följa barnen då lekarna ibland förflyttade sig. 

Vidare upplevde vi att observationsschemat bidrog till en mer strukturerad arbetsgång 

där vi utifrån vår frågeställning fick fram tydliga teman utan att det blev alltför 

tidskrävande. En nackdel med vårt val av undersökningsgrupp var att vår etablerade 

relation med barnen bidrog till att vi vid några tillfällen blev avbrutna i observationerna 

då icke-deltagande barn påkallade vår uppmärksamhet, något som resulterade i 

bristande fokus hos observatören. Vidare upplevde vi en nackdel med vårt metodval i 

form av registrering av händelser; med papper och penna tvingas observatören att bitvis 

ta bort blicken från barnens interaktioner för att skriva anteckningar. Detta innebär att 

observatören kan missa händelser och kommunikation som sker i form av mimik 
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och/eller kroppsspråk. En annan observationsmetod som hade kunnat användas i denna 

studie för att studera interaktionerna flera gånger är videofilmning. Denna metod kan 

enligt Emilsson (2014) och Bjørndal (2005) bidra till en djupare analys av materialet då 

detta verktyg registrerar både det verbala och icke-verbala språket. Dilemmat som flera 

forskare lyfter kring videofilmning som observationsverktyg berör de etiska aspekterna 

och hur barnen synliggörs (Franzén, 2014; Lindgren & Sparrman, 2003; Heikkilä & 

Sahlströms, 2003). Utifrån ovanstående resonemang som förts anser vi att 

observationsschema som metodverktyg är att föredra i denna sorts studie för att i största 

mån bibehålla barnens integritet.  
 

Vidare forskning 

Då vår studie är småskalig och endast består av empiri från två förskolor kan inte 

resultatet av studien generaliseras. Däremot anser vi att vår undersökning kan utföras 

och användas som verktyg av förskollärare, för att synliggöra hur barns konstruktioner 

av kön kommer i uttryck inom den egna verksamheten. Vi efterlyser mer forskning som 

synliggör och problematiserar barn och barndom utifrån ett genusperspektiv; där barns 

livsvärld får komma till uttryck. I vår studie deltar endast två barn med annat etniskt 

ursprung och i linje med Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) anser vi 

att det behövs fler studier som sätter genusperspektivet i relation till etnicitet. Visar sig 

könskonstruktioner på samma sätt oavsett barns kultur och etniska bakgrund? Detta är 

av intresse då förskolan idag är en mångkulturell social arena, där läroplanen i sin 

värdegrund uttrycker att könsroller och könsmönster ska motverkas.  
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   Bilaga 1. 

Observationsschema 
    

 
Observation  

 

Aktivitet:  

Plats:  

Datum/tid:  

Barn  Vad gör barnen Vad säger barnen 
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