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Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur genus förhandlas, upprätthålls 

och utmanas mellan barn i den fria leken i förskolan. Detta eftersom det finns lite 

forskning om genus där barnens perspektiv och delaktighet lyfts fram. Studien utgår 

från dels feministiskt poststrukturalistism, dels sociokulturell teori, där 

tyngdpunkten ligger på relationen mellan individ och omgivning. Vi genomförde 

kvalitativa observationer av tre till femåriga barn på en förskola. Resultatet visade att 

barnen tog en aktiv roll i att förhandla om genus där de ena stunden verkade 

förstärka skillnaderna och andra gånger agera överskridande. Vi såg hur de växlade 

mellan olika lekar och lekkamrater och prövade olika positioner. De gav uttryck för 

att ha mycket tankar om kön. Utifrån detta blev slutsatserna att barnen bör 

involveras i genusarbetet, som bör ske utforskande utifrån deras erfarenheter. Det 

förutsätter att arbetslaget lyssnar på barnens tankar och utgår från detta i 

genusarbetet. 
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1 Inledning 
Genus är ett högaktuellt ämne som diskuteras i många delar av vårt samhälle. I 
förskolan ska detta område vara något som ingår som självklar del verksamheten, där 
också barnen ska vara delaktiga. Frågan är hur det ser ut i verkligheten? 
 I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) finns flera 
formuleringar som visar på förskolans jämställdhetsuppdrag. Pedagogers uppgift är 
att synliggöra och lyfta fram grundläggande värden så som jämställdhet mellan 
könen, på ett sätt som gör det tydligt för barnen (s 4). De ska integrera dessa värden i 
arbetet med barnen (s4) och eftersträva att alla barn utvecklar förståelse för könens 
lika värde (s 8). Pedagogerna ska dessutom se till så att alla barn, oavsett kön, har 
samma möjligheter i förskolan (s 5). I anslutning till detta blir pedagogernas uppgift 
att motverka traditionella könsroller så att barnen inte begränsas av dessa (s 5)

 Tyngdpunkten i vår pilotstudie, inom ramen för metodkursen till 
förskollärarutbildningen, låg på pedagogernas roll i genusarbetet.  Vi tog upp 
forskning, studier och utredningar vilka samtliga visade att traditionella könsroller 
förstärks i förskolans verksamhet och att flera förskolor därmed brister i att följa sitt 
uppdrag i enlighet med ovanstående (Eidevald, 2011; SOU 2004:115; Odenbring, 
2014). Av studien framgick att det som står i vägen för ett aktivt genusarbete är en 
omedvetenhet hos pedagogerna, brist på tid och kunskap, oenighet kring hur arbetet 
ska genomföras och för lite stöd från chefer och ansvariga (SOU 2004:115). 
 Den utvecklingspsykologiska synen på barn, i samhället och i förskolan, var 
länge den dominerande. Där framträdde en bild av barn som mottagare av den 
kunskap som de kompetenta vuxna var ansvariga för att förmedla. Löfdahl (2014) 
tog, emellertid, upp att synen på barn och barndom sedan 80-talet genomgått 
utveckling där barnen, numera, ses som kompetenta och aktiva subjekt. Spår av 
denna förändrade barnsyn går att finna i den reviderade läroplanen… 
       
 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och
  åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation (Skolverket, 2010, s 12). 
        

Där tas även upp att det ska råda ett demokratiskt arbetssätt i förskolan, där barnen 
aktivt deltar (s 8). Barnens tankar och idéer ska tas tillvara (s 9) och arbetet ska 
basera sig på- och vara öppen inför de skilda uppfattningar (s 5), erfarenheter, 
intressen, behov och åsikter som barnen har (s 9). Även barnkonventionen är tydlig 
med vad som gäller…     
      
 Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten
 att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas
 betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (Unicef, 2009, punkt 12). 
        

Med detta som bakgrund blir vi nyfikna på hur den förändrade barnsynen och 
styrdokumenten speglas i förskolans genusarbete? Dessvärre finns lite forskning 
inom området genus som belyser barnens perspektiv och delaktighet. I föreliggande 
studie kommer fokus därför att ligga på att undersöka barnens formande – och 
omformande av stereotypa könsmönster – i de möten som dagligen sker i den fria 
leken, vilket för oss vidare till forskningsfrågorna. 
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1.1  Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur och på vilket sätt genus 
förhandlas, upprätthålls men också utmanas mellan barn i förskolans dagliga 
verksamhet. Vi menar att detta är värdefull kunskap för att veta hur genusarbeten 
kan utformas så att det sker ett gemensamt meningsskapande där både barn och 
pedagoger är delaktiga.  
 
Våra forskningsfrågor är: 

 På vilka sätt upprätthåller, återger, förstärker och producerar barnen 
stereotypa könsmönster? 

 På vilka sätt utmanar, bryter och omformar barnen stereotypa könsmönster? 

1.2  Uppsatsens disposition 
I bakgrunden framförs studiens teoretiska utgångspunkt. Med stöd i tidigare 
forskning och aktuell litteratur presenteras områden relevanta för studien. Det ges en 
introduktion av området genus och några skilda uppfattningar inom detta område 
lyfts fram. Därefter beskrivs den förändrade barnsynen. Betydelsen av barnens lek tas 
upp, samt hur barn förhandlar om kön i denna. Avslutningsvis riktas fokus mot barns 
delaktighet i genusarbeten. I metoden går vi igenom vilka metoder vi använt oss av, 
hur vi gjort vårt urval, de etiska överväganden vi tagit hänsyn till samt studiens 
validitet. I resultatet presenteras det sammanställda materialet från observationerna.  
Detta följs av en analys där dessa observationer reflekteras kring utifrån litteratur och 
tidigare forskning. I diskussionen granskas avslutningsvis studien och dess resultat, 
metoden utvärderas, slutsatser presenteras och likaså den betydelse som denna 
slutsats har för förskolläraryrket. Avslutningsvis lämnas förslag på fortsatt forskning. 

 

2 Bakgrund  
I detta kapitel redogörs för tidigare forskning och relevant litteratur, aktuella för 
området. Studien utgår från dels den sociokulturella teorin och dels den feministiska 
poststrukturalistismen, då dessa teorier tillsammans ger en bred bild av relationen 
mellan individ och omgivning. Avgränsningar har gjorts genom att fokusera på 
forskning- och litteratur som berör barns lek, hur barn förhandlar om kön i leken 
samt olika sätt att se på barns delaktighet i konstruerandet av genus. Avsnittet 
avslutas med en beskrivning av varför barn bör vara delaktiga i genusarbeten, samt 
hur detta kan se ut.  
 

2.1 Genus som område  
På 70-talet separerades kön och genus till två separata områden (Connell, 2002). 
Genus fick då stå för det sociala, samhälleliga och kulturella könet (Månsson, 2000). 
Harding (1986) delade in skapandet av genus i tre nivåer – den strukturella, den 
symboliska och den individuella (Månsson, 2000; Ärlemalm-Hagsér & Pramling 
Samuelsson, 2009). Då den strukturella nivån mer rör sig om hur kvinnor och män 
organiserar sig på den offentliga och privata arenan. Då den individuella nivån liknar 
Rogoffs (2003) individuella fokus som vi återkommer till i avsnitt 2.2.1, kommer här 
endast den symboliska nivån presenteras. I den symboliska nivån ingår våra 
föreställningar om respektive kön exempelvis vad gäller utseende och beteende 
(Månsson, 2000; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Connell (2002) 
benämner det istället som symboliska relationer och förklarar att vårt samhälle 
består av olika innebörder, förutsättningar och uppfattningar som växt fram i den 
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västerländska kulturens historia där dessa både påverkar – och påverkas av 
invånarna. Häri ingår genuskategorisering av människor och deras beteenden, menar 
hon. Vidare beskriver hon genus som en social struktur i det avseendet att det bildar  
mönster i vårt sätt att tolka, förstå och samspela med varandra. När samtalet då 
kommer in på ”en flicka” eller ”en pojke”, menar hon att ”innebörderna av dessa ord 
är enormt mycket större än de biologiska kategorierna hane och hona” (Connell, 
2002, s 89).      
 Connell (2002) hävdar att vi ”gör” genus och att arbetet med att upprätthålla 
kvinnlighet och manlighet aldrig tar slut. En förutsättning för att de strukturer och 
genusarrangemang vi talat om ska leva vidare är alltså att människor upprätthåller 
dem i praktiken (Connell, 2002).     
 Vidare tar hon upp att den genusordning det vill säga de mönster som finns i 
samhället vi idag lever med kommer föras vidare till våra barn, som för den vidare till 
sina barn. Däremot innebär inte det att genusordningen kopieras (Connell, 2002). 
Trots att den kan tyckas verka självklar och naturlig utmanas genusordningen 
ständigt den både produceras och transformeras, vilket sakta men säkert resulterar i 
förändring (Connell, 2002).     
 Genus, som begrepp, är värdefullt för att kunna analysera relationer inom och 
mellan könen (Månsson, 2000). Hirdman (2003) menar att det möjliggör ett 
undersökande av de tankar och handlingar som är med och skapar det sociala könet. 
Thurén (2003) förklarar genusforskningen som ett fält där det som undersöks är hur 
respektive kön definieras och organiseras, samt hur det visar sig i olika situationer 
(Thurén, 2003; Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson, 2009). 
 

2.2 Olika uppfattningar om genus  
I forskning och litteratur råder skilda sätt att se på såväl barn som på deras roll i 
konstruerandet av genus. Här presenteras den sociokulturella teorins och den 
feministiska poststrukturalismens syn på saken. Även de skilda synsätt som trädde 
fram i litteraturen behandlas, där en uppfattning är synen på genus som socialisering 
och en annan är synen på genus som något komplext och kontextbundet.  
 
2.2.1 Sociokulturell teori  
I det sociokulturella perspektivet ligger tyngdpunkten på relationen mellan individ 
och omgivning (Säljö, 2014). Rogoff (2003) menar att det går att titta på lärande ur 
sociokulturella synvinklar med fokus på det kulturella, interpersonella och 
individuella. Dessa tre områden kan dessutom användas för att visa hur genus 
konstrueras (Rogoff, 2003; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009).
 Med ett kulturellt fokus förklaras lärande som ”en process av deltagande i en 
kulturell gemenskap (…) som speglar, reproducerar men också utmanar de 
föreställningar om genus som finns i kulturen” (Ärlemalm-Hagsér & Pramling 
Samuelsson, 2009, s 91-92).    
 Med ett interpersonellt fokus är det centrala istället samspelet, där man lär av- 
och med varandra och tillsammans förhandlar om- och konstruerar sådant som till 
exempel genus (Rogoff, 2003). Inte långt ifrån detta har vi Bakhtins (1986) teori om 
att dialogen är en förutsättning för att meningsskapande ska äga rum. I den möts 
människor med olika sätt att se på saker och tillsammans skapas nya förståelser. 
Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) tar upp att barn ägnar stora 
delar av sin tid åt leken, som de menar är ett bra exempel på interpersonellt lärande. 
Vi tänker oss att det, i leken, också sker det meningsskapande Bakhtin talade om.
 Med ett individuellt fokus lyfts individens förståelse och handlingar fram 
(Rogoff, 2003). Lärande, identitetsskapande och meningsskapande ses förvisso, i ett 
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sociokulturellt perspektiv, som något som utvecklas i det sociala samspelet – men 
vilka vägar utvecklingen tar beror lika mycket på individen (Hundeide 2006; 
Vygotskij 2005; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). I det 
sociokulturella perspektivet talas det om att vår kultur, å ena sidan, påverkar 
individens värderingar och dennes sätt att tänka och uttrycka sig. Å andra sidan, talas 
det om att individen - med sina tankar, handlingar och yttranden – också påverkar 
kulturen. (Säljö, 2014; Löfdahl, 2004; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 
2009). Individen kan dessutom ta något från kulturen och göra om det till sitt eget 
(Säljö, 2014; Bakhtin 1981). 
 
2.2.2 Feministisk poststrukturalism  
Feministisk poststrukturalism handlar om en strävan efter jämställdhet och en 
upplösning, dels av kategoriseringen av människor baserat på kön och dels av de 
maktförhållanden som råder mellan olika sociala positioneringar. Här söker man 
motarbeta synen på samhällets normer som något oförändligt och konstant.  
(Taguchi, 2004, s.14-15). Vad gäller synen på makt är perspektivet inspirerat av 
filosofen och kulturhistorikern Michel Foucault (1926-1984). Foucault (2004) såg 
makt och diskurser som något som varje människa är med och skapar- och 
reproducerar i en gemensam process med andra människor. Han menade att denna 
process även är föränderlig.                   
 Ett begrepp som återkommer i feministiska studier är subjekt. Taguchi (2004) 
är en av fler feministiska forskare som återkommande lyfter fram begreppet subjekt i 
sina studier. Taguchi (2004) tar upp komplexiteten kring subjektet och att även om 
samhället och strukturer påverkar individens värderingar och uppfattningar om sig 
själv, har individen samtidigt möjlighet att tänka fritt och självständigt. Hon hävdar 
att samhälleliga regleringar, med detta självständiga tänkande, kan ifrågasättas och 
förändras. Vidare understryker hon att denna möjlighet bör belysas för att inte 
identiteten hos subjekt ska begränsas (Taguchi, 2004). En annan som tar upp detta 
begrepp är Judith Butler (1956-), professor i retorik och genusteoretiker, som skrivit 
Gender Trouble (1990) och Undoing Gender (2004) vilka båda översatts till svenska. 
I dessa texter analyserar, problematiserar och utmanar hon genusvetenskapliga 
begrepp och teorier. I likhet med Taguchi (2004) beskriver Butler (2006) innebörden 
av subjekt och subjektskapande. Det handlar om att om att se barnen som skapande 
subjekt och inte objekt. Barn bör ses som aktiva, fria och kompetenta individer med 
förmåga att påverka sin egen identitet och förändra sin samvaro (Butler, 2007). 
Young (2000) lyfter fram att subjektivitet är mer komplext än så, detta på grund av 
patriarkatet i samhället som resulterar i normer om kön, där det manliga många 
gånger värderas högre och ges större utrymme än det kvinnliga. Hon tar som exempel 
att kvinnor vet att de är fria subjekt men att de, på grund av uppfattningen om deras 
kön, anpassar sig och framställer sig själva som objekt (Young, 2000). 

 
2.2.3 Genus som socialisering 
Socialisationsmodellen introducerade tanken om ”könsroller” genom socialisation 
(Connell 2002, s 104). Connell (2002) beskriver att uppfattningen här är att familjen, 
vännerna, förskolan, medierna och andra i omgivningen överför de rådande 
normerna och det korrekta beteendet för respektive kön till barnet – dels genom 
positiv förstärkning (när barnet följer normerna), dels genom negativ förstärkning 
(när barnet utmanar normerna). Detta påstås, med tiden, resultera i att barnet tar till 
sig av samhällets normer (Connell, 2002).    
 Butler (2006) hävdar, inte långt ifrån detta, att barnen tilldelas varsitt kön av 
samhället, där innebörderna av de båda könen förstärks och framhävs kontinuerligt 
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under barnets uppväxt. De benämns som flickor eller pojkar och det de gör 
kategoriseras som flickigt eller pojkigt. Barnen får lära sig hur man är flicka eller 
pojke (Butler, 2006).      
 Dolk (2013) belyser i Bångstyriga barn att det i genusarbeten finns tendenser 
till att vuxna, trots goda intentioner, försöker leda barnen i ”rätt” riktning eller, med 
andra ord, styra barnen till bättre värderingar genom överföring. Hon har mött 
många pedagoger som har svårt att förena genusarbetet med barns rätt till 
delaktighet. 
 
2.2.4 Genus som komplext och kontextbundet   
       
 Människor lever inte i två avgränsade världar, och deras personligheter låter sig inte sorteras in
 i två fack (Connell, 2002, s 20). 
 
Connell (2002) kommer med en något bredare förståelse av hur vi tar till oss av 
genus. Hon framhäver individen som aktiv deltagare i genusrelationerna. Månsson 
(2000) exemplifierar med att flickor blir till flickor genom att de själva tar en aktiv 
roll i socialiseringen (Månsson, 2000). Bjerrum Nielsen och Rudberg hävdar att 
könsidentiteten förvisso är stabil, men att den fortfarande förändras (Månsson, 
2000, s 90). Genusforskningen talar för att faktorer som etnicitet, klass, vilket land 
man bor i, var i landet man bor etcetera ger människor olika erfarenheter vilket 
påverkar deras utveckling (Connell, 2002). Connell (2002) menar att alla dessa 
omständigheter mynnar ut i multipla mönster vad gäller maskulinitet och femininitet 
samt genusrelationerna inom- och mellan dessa. Det blir alltså problematiskt att 
hävda att det finns en ”könsroll” för respektive kön. För att göra det mer tydligt 
belyser Connell (2002) psykologiforskning som visar att de flesta av oss har både 
”manliga” och ”kvinnliga” drag, medan ytterst få har antingen eller. Hon lyfter även 
fram social forskning som kunnat se att det finns stor variation inom 
genuskategorierna och att det därmed finns flera maskuliniteter och feminiteter. 
Vidare anser hon att det står klart att genus till stor del handlar om relationer och 
dess påverkan på de individer som ingår i dem. Inom samhällsvetenskaplig forskning 
talar man därför om att uppmärksamheten bör riktas mot vad som händer i just 
dessa relationer (Connell, 2002).  
 

2.3 En förändrad barnsyn  
Löfdahl (2014, s 9) lyfter fram hur synen på barn, sedan 80-talet, genomgått 
utveckling så till den grad att det nu växt fram en ny, eller i vart fall, förändrad 
barnsyn. I detta avsnitt lyft några olika sätt att se på barn fram och vad dessa synsätt 
säger om barnens roll i konstruerandet av genus. Återger barnen normer eller 
omformar de normerna?  
 
2.3.1 Barn som mottagare  
Löfdahl (2004, 2014) redogör för hur man, inom utvecklingspsykologin, sett på 
barndom som ett stadium av förberedelse innan individen blir en fullvärdig vuxen.  
Här har barnen framställts som hjälplösa och behövande och det har, i anslutning till 
detta, påståtts att barnen tar emot (vår kommentar; och sedan återger) de normer 
och värden som gäller i en kultur (Löfdahl, 2014). Ett liknande tankesätt framträder 
även inom socialisationsmodellen (Connell, 2002).   
 Löfdahl (2004) beskriver hur barndomssociologin riktat kritik mot såväl 
utvecklingspsykologin som socialisationsmodellen. Tanken på de vuxna som aktiva 
deltagare, vilka ska se till att de oerfarna barnen lär sig vad som gäller, ses som 
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problematisk. Barndomssociologer menar att dessa skilda perspektiv, på ett tydligare 
sätt, bör lyfta fram barnen som aktiva denna process (Löfdahl, 2004). 
 
2.3.2 Barn som aktiva  
 
 Barn är inte längre oskyldiga och avskilda från världen utan befinner sig i en aktiv relation till
 världen, vilket innebär att de både förkroppsligar, beaktar och skapar mening ivärlden (Löfdahl,
 2004, s 30). 
 
På vilka sätt utmanar, bryter och omformar då barnen i våra observationer stereotypa 
könsmönster? På 80-talet kom sociologer med ett nytt sätt att se på barn, som också 
säger mycket om barnens roll i konstruerandet av genus. Ett centralt begrepp blev 
barns agens vilket innebar en syn på barn som ”agenter med socialt ansvar och som 
medskapare till sin egen utveckling” (Löfdahl, 2014, s 11). Här erkändes att barn har 
möjlighet att påverka och förändra såväl sin situation som sin omgivning, något som 
blivit ett vanligare perspektiv i nyare studier (Löfdahl, 2014, s 11). Löfdahl (2014) är 
tveksam till detta begrepp i och med att det, mellan vuxna och barn, råder en 
asymmetrisk maktrelation där det i första hand är vuxna som har agens. Mayall 
(2002), i sin tur, beskrev att barn förvisso reproducerar och transformerar positioner, 
men att de gör det i samspel med omgivningen.   
 Här anser Corsaro (2005b) att fokus bör ligga på att studera strukturer och 
gemensamma handlingar i det han kallar barns kamratkulturer. Löfdahls (2014) 
tolkning är att barnen, i dessa kamratkulturer, använder sådant de snappat upp från 
omgivningen i en ”kreativ och tolkande process” (s 15). Genom detta blir de aktiva 
agenter som deltar i att producera och förändra kulturen (Löfdahl, 2014). 
Sommer (2009) lyfter fram det resilenta kompetensbarnet som inte bara kan 
socialiseras in i en färdig omgivning, utan som också bidrar till förändring. Löfdahl 
(2004) menar att denna syn på barn som aktiva innebär att de vuxna bör lyssna till 
barns tankar men också gå in på djupet, ifrågasätta och utmana dessa (Löfdahl, 
2004).  
 

2.4 Barns lek       
Här kommer vi att titta på vad lek är, vad barnen gör i den, vilken betydelse den har 
för dem och slutligen på vilka sätt barnen förhandlar om kön i leken. 
 
 Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 
 varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. (…) Barnet kan i den 
 skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 
 och erfarenheter (Skolverket, 2010, s 6). 

Vygotskij (1995) anser att barn tolkar, uttrycker och bearbetar känslor och 
erfarenheter från verkligheten i leken, med hjälp av fantasin. Tolkningar från 
vuxenvärlden reproduceras alltså inte endast, utan barn kan skapa både nya 
beteenden och situationer (Vygotskij, 1995). Även Butler (2006)  lyfter fram sin 
tolkning av fantasins innebörd och anser att barn med hjälp av fantasin, får möjlighet 
att överskrida verkligheten och göra sådant som verkligheten annars förhindrar 
(Butler, 2006). Corsaro (2005b) menar att barn i förskolan ingår i en så kallad 
kamratkultur där makt och normer ingår. Barnen vet ofta sin position i gruppen och 
lär sig hur de ska agera för att framgångsrikt samspela med andra barn och få 
tillträde till leken      
 Han förklarar kamrater som de barn som dagligen interagerar i återkommande 
sammanhang, situationer och rutiner. De normer som ingår i kamratkulturen kan se 
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olika ut i olika förskolor och kan också förändras med tiden, i takt med att kulturen 
utvecklas (Corsaro, 2005b). Löfdahl (2014) lyfter fram att det alltid finns chans att 
bryta normerna. Hon menar att det är givande att observera kamratkulturen på 
förskolan, då gruppdynamiken och individer när som helst kan förändras, på grund 
av otaliga faktorer. Barnen har inte fasta positioner i kamratkulturen, utan de är 
sociala aktörer i ständig utveckling (2014). Ärlemalm-Hagsér och Pramling 
Samuelsson (2009) instämmer och menar att barnen, i leken och i samspel med 
varandra, kan påverka ”det rådande klimatet och de möjligheter som barnen har till 
gränsöverskridande, utveckling och förändring” (Ärlemalm-Hagsér & Pramling 
Samuelsson, 2009, s.93).    
 
2.4.1 Barns förhandlande om kön i leken   
Barns syn på genus påverkar valet av aktiviteterna på förskolan, menar Löfdahl 
(2004). Hon lyfter fram att de flesta som forskat om lek på förskolan kommit fram till 
att det är tydliga skillnader mellan könen samtidigt som det finns forskning som visar 
att stort antal av lekar på förskolor är könsblandade (Löfdahl, 2004). I Hellmans 
(2013) studie ser vi exempel på hur synen på genus kan skilja sig åt mellan barn och 
pedagoger. Barnen, i hennes studie, ansåg att både flickor och pojkar kunde vara 
”bråkiga”, det vill säga utåtagerande och med brist på självbehärskning. Pedagogerna, 
å sin sida, såg dock detta som ett beteende som generellt sett visade sig hos pojkar 
(Hellman, 2012).     
 Martin och Ruble (2004) anser att barn ständigt söker förståelse för omvärlden 
och det sociala som sker runt dem. De skriver om utvecklingen av kön och menar att 
barnen, när de utvecklar sin könsidentitet, anstränger sig för att anpassa sig och 
smälta in i gruppen. Martin och Ruble (2004) kallar barnen för könsdetektiver och 
menar att barnen får en selektiv uppmärksamhet för de egenskaper och intressen 
som anses höra till det egna könet. De söker efter ledtrådar, tillhandahållna av 
samhället, på hur de ska vara som flicka eller pojke (vår översättning).
 Förhandlingarna om kön sker i olika sammanhang i vilka makt och granskning 
ingår (Hellman, 2008). Thorne (1993) redogör för barns "borderwork" och visar på 
att innebörden av pojkighet och flickighet, ändras beroende av sammanhanget. 
Ibland finns möjlighet till könsöverskridande, ibland förstärks och framhävs 
skillnaderna. I studien framkom att pojkar och flickor hela tiden prövar och utmanar 
könsgränserna (Thorne, 1993). Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson (2009) 
refererar till Karlsson (2003) som menar att när man använder begreppet 
gränsöverskridande kan det till exempel handla om barn som leker med andra barn 
av motsatt kön eller barn som leker lekar som hör till normen för det motsatta könet 
(Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s 93-94).       
 Hellman (2008) refererar till maskulinitetforskaren Whitehead (2002) och 
filosofen Young (2000) som båda skriver om forskning som talar för att det finns en 
maskulinitet och en femininitet. De anser att detta är något som barn lär sig under 
sin uppväxt och som slutligen blir en del av barnets person (Hellman, 2008). Här 
ingår att flickor socialiseras till ett försiktigt, mjukt kroppsspråk, till att prata lågmält 
och ta litet utrymme (Young, 2000) och att pojkar, på motsvarande sätt, socialiseras 
till att ta plats och prata högt (Whitehead, 2002).  
  Hellman (2008) anser istället att könsnormer är fulla av motsägelser som 
barnen tillsammans förhandlar om. Vissa flickor och pojkar, i hennes studie, 
anammade ett stereotypt mönster, medan andra satte sig upp mot det mönstret. Hon 
kunde också se att samma barn kunde göra båda delarna i olika situationer.  
Barnen i hennes studie upprepade, utmanade, förkastade, ändrade och ifrågasatte de 
normer som visade sig för dem. De testade på olika könsmarkörer och såg hela tiden 
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nya möjligheter. Hellman (2008) framhåller att det är av vikt att ta till vara på den 
chans till förändring som barnens sätt att göra kön på för med sig, vilket vi kommer 
titta närmare på i följande avsnitt.  
 

2.5 Genusarbete 
Här presenteras vad litteratur- och forskning säger om vad det innebär för förskolans 
verksamhet att barn är aktiva i att konstruera genus och hur pedagoger i förskolan 
kan gå tillväga för att få till ett gemensamt genusarbete där både barn och pedagoger 
är delaktiga. 
 
2.5.1 Barns delaktighet i genusarbetet    
       
 Om vi ska kunna stärka barns självkänsla, kritiska tänkande och förmåga att stå upp för sig
 själva och andra, måste vår egen praktik låta dem uppleva att deras intelligens och makt
 verkligen har effekt på deras värld (Dolk, 2011, s 72). 

Som vi kunde se prov på i Hellmans (2013) studie visar en stor andel av forskning 
som gjorts inom området genus att det främst är barnen som är nyskapande och 
utmanar stereotypa könsmönster. På motsvarande sätt visar forskning att de som 
huvudsakligen upprätthåller stereotypa könsmönster, i förskolan, är pedagogerna 
(Browne 2004; Davies, 2003; Dolk, 2011; Thorne, 1993).  
Samtidigt finns forskning som lyft fram hur svårt och komplicerat det ofta är för de 
barn som går emot normen (Browne 2004, Davies, 2003).        
 För att motarbeta detta krävs ett aktivt genusarbete som genomsyrar 
verksamheten - och för att nå barnen i detta arbete behöver de få känna sig delaktiga. 
Barnen behöver få vara medskapare i verksamheten och i jämlikhetsarbetet för att ta 
värdegrunden till sig (Dolk, 2011).  Delegationen för jämställdhet i skolan hävdar att 
det bör råda en barnsyn där barn ses som aktiva individer som är aktörer i skapandet 
av sitt liv (SOU 2010:66).       
 Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) skriver att det som behövs 
för att möjliggöra barns delaktighet i genusarbetet, är att barnen blir delaktiga i 
samtal om en vardag i jämställdhet. En nyckel till detta är att sätta barnens 
uppfattningar och tankar i centrum. Det är också av värde att observera de etiska 
värden som diskuteras i barngruppen (Ärlemalm-Hagsér och Pramling, Samuelsson, 
2009, s.93-94). I detta arbete krävs skickliga pedagoger som kan möta barnen där de 
är och skapa engagemang. Ur ett feministiskt poststrukturellt perspektiv hävdar man 
att det i ett genusarbete, är av stor vikt att inte anta gruppen är homogen Browne 
(2004) lyfter fram att man ska erkänna och respektera att skillnader mellan individer 
finns för att sedan problematisera dem (Browne, 2004). Tyvärr är detta område 
svårt, diskriminering och fördomar uppkommer ofta trots att pedagoger tycker att de 
arbetar mot det (Dolk, 2011). När pedagoger strävar efter att ge alla ”barn samma 
möjligheter” finns risken att de missar de barn som inte är mottagliga för- eller 
medgörliga i genusarbetet (Browne, 2004).  
 
2.5.2  Normkritiskt arbete i förskolan   
       
 Normer påverkar hur vi bemöts, bedöms, belönas, bekräftas, behandlas och beskrivs (Svaleryd
 & Hjertson, 2012, s 71). 
 
Det normkritiska arbetssättet är ett exempel på hur pedagoger kan arbeta med genus 
i barngruppen. Svaleryd och Hjertson (2012) förklarar detta som ett arbetssätt där 
den samhälleliga normen och de förväntningar och föreställningar som där ingår 
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ifrågasätts. De menar att man här ifrågasätter både sig själv och sin omgivning och 
att man strävar efter att, tillsammans med barnen, utmana det som strider mot 
värdegrunden.      
 Dolk (2011) hävdar att man kan arbeta normkritiskt i praktiken bland annat 
genom att ”frågor som rör makt, kön, etnicitet, fördomar, sexism och så vidare kan 
lyftas fram och diskuteras på ett öppet sätt” (s 70) och genom att ”upptäcka och 
utforska orättvisor och fördomar” (s. 70). Hon skriver om hur viktigt det är att barn 
får känna att de har möjlighet att påverka och förändra.  
 För att bli en kritisk tänkande person anser Dolk (2011) att det är viktigt att 
barnen får många chanser att på olika vis, ur flera vinklar, förstå och se världen. Hon 
belyser att barn i tidig ålder är mer medvetna om fördomar, normer och sociala 
mönster, än vad många vuxna tror. Hon lyfter fram att det är tveksamt att tro att man 
”skyddar barn” från samhället genom att undvika svåra ämnen. Istället menar hon att 
de här ämnena tidigt bör diskuteras så att barnen får verktyg att hantera de normer 
som råder i samhället (Dolk, 2011, s.70). Enligt Browne (2004) sitter barn inne med 
en guldgruva av kunskap, det är vi vuxna som måste släppa våra fördomar och våga 
lyssna, tro och lita på barns förmåga.  
 

3 Metod 
I detta kapitel går vi igenom vilka metoder vi använde oss av, hur vi gjorde vårt urval, 
de etiska överväganden vi tog hänsyn till samt studiens validitet.  
 Vi valde att genomföra en kvalitativ studie, då Bryman (2011) lyfte det som en 
effektiv metod när man, som vi gjorde med denna studie, undersöker beteendet hos 
människor. Den metoden kändes lämplig då vårt syfte var att undersöka hur och på 
vilket sätt normer och strukturer är närvarande i barnens lek och, framförallt, hur 
barnen förhåller sig till detta. Det insamlade materialet bearbetades ur ett 
sociokulturellt- och feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv då dessa teorier har 
fokus på mellanmänskliga relationer och samhället. 

3.1 Urval och genomförande  
Vi spenderade två heldagar vardera på en förskola. En av oss hade dessutom vistats 
under tio veckor på förskolans mellanbarnsavdelning och genomförde, även under 
denna period, observationer som presenteras i studien. Barnen i studien var från tre 
till fem år och hade börjat utveckla ett talspråk, vilket vi såg som en förutsättning för 
att studiens syfte skulle vara möjligt att arbeta efter. Vår strävan har varit att 
undersöka på vilka sätt barnen förhandlar om kön med varandra i den fria leken, 
vilket därmed styrt vårt urval. Det har inneburit att situationer där barnen 
huvudsakligen samspelade med vuxna i de allra flesta fallen har prioriterats bort.  
 I arbetets inledningsfas hade vi planerat att genomföra kvalitativa intervjuer 
med barnen, alternativt hålla i boksamtal som skulle beröra genus som område. Efter 
att ha diskuterat väcktes dock frågor och viss tveksamhet hos oss inför den metoden. 
Vi såg att risken med att intervjua barnen om vad det innebär att vara flicka och pojke 
i förskolan, var att vi istället skulle förstärka skillnader - samt att vi lyfte fram något 
som ett problem som barnen kanske inte själva sett som problematiskt. Ur ett etiskt 
perspektiv skulle en intervju med en vuxen dessutom ha kunnat upplevas som en svår 
situation för ett barn att befinna sig i. Vi ifrågasatte också om huruvida barnens 
perspektiv och delaktighet verkligen lyfts fram som tydligast i en vuxenstyrd intervju?  
 Med detta som utgångspunkt kom vi fram till att det skulle bli en mer rättvis- 
och inte allt för ledande studie om vi istället observerade barnen i deras fria lek, med 
forskningsfrågorna i bakhuvudet.  Vår tanke var att hålla oss till vad Tivenius (2015) 
beskriver som iakttagande observationer. I och med att det fanns situationer där 
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barnen sökte kontakt med oss, involverade oss i leken och situationer där vi kände att 
det fanns möjlighet att fråga barnen om sådant de uttryckte i leken, medförde det att 
vi även utförde deltagande observationer.   
 Insamlade observationer kategoriserades och granskades upprepade gånger för 
att se vad som var av värde för denna studie och för att kunna urskilja eventuella 
mönster (Tivenius, 2015). De mönster som framträdde under denna granskning valde 
vi att, i resultatet, gruppera och kategorisera för att sedan, på ett tydligt sätt, kunna 
analysera dessa i förhållande till varandra och till vald litteratur. 
 Under samtliga observationer förde vi anteckningar för att minnas vad barnen 
sade och gjorde. Att filma eller spela in hade varit positivt för att få en tydligare bild 
av både detaljer- och helheten i barnens lek men med hänsyn till barnens integritet 
och med tanke på att det fanns familjer med skyddad identitet, valde vi istället 
anteckning som metod för att minnas vad barnen sade och gjorde. 
 

3.2 Etiska överväganden  
Vi vidtog flera åtgärder för att följa de forskningsetiska principerna. Vi följde 
samtyckeskravet då en förutsättning för att genomföra studien och kunna observera 
barnen var att få föräldrarnas medgivande. Innan studien inleddes skickade vi därför 
ut ett missivbrev (se bilaga 1) till föräldrarna på förskolan där vi, i enlighet med 
informationskravet (vetenskapsrådet, 2011), informerade om studiens syfte och 
genomförande samt deras och barnens rättigheter i förhållande till forskningsetiska 
principer. De föräldrar som inte kände sig bekväma med detta fick möjlighet att neka 
och då såg vi till att inte observera deras barn. De som redan gett sitt medgivande 
gjordes, genom missivbrevet, medvetna om att de när som helst hade möjlighet att 
ångra sig. Vi var också tydliga med att vi, även om vi fått föräldrarnas medgivande, 
skulle vara uppmärksammade på om barnen visade att de inte ville.  
 Trots att medgivande getts från föräldrar kan det fortfarande kännas obekvämt 
och kränkande för ett barn att bli iakttagen under sin lek (vetenskapsrådet, 2011). Vi 
har haft detta i åtanke och därför varit öppna mot barnen, förklarat vad vi gjort och 
varför samt svarat på deras frågor. En vanlig fråga från barnen var ”Vad skriver du?”. 
Vi berättade för barnen att vi var nyfikna på deras lek och ville veta mer om vad de 
tyckte om att leka och med vilka de lekte. Det fanns situationer där barnen visade 
med kroppsspråk att de inte ville. Till exempel fanns det barn som sprang ifrån oss. 
Detta tolkade vi som olika sätt på vilka barnen visade för oss att de inte ville 
observeras och det var naturligtvis något vi tog hänsyn till. Slutligen följde vi 
konfidentialitetskravet (vetenskapsrådet, 2011) i och med att samtliga namn på 
barnen byttes ut till fiktiva namn. 
 

 3.3 Validitet  
I och med att en av oss hade kännedom om barngruppen efter att ha spenderat tio 
veckor på förskolan, samt observerat regelbundet under denna period, blev det 
möjligt att sätta in observationerna i ett sammanhang – det vill säga jämföra barns 
lek, handlingar och yttranden med den kunskap vi hade om barngruppen och om 
varje individuellt barn. Att fokusera på en bekant barngrupp gjorde det möjligt för 
oss att urskilja eventuella mönster och att se olika sidor hos de individuella barnen 
och i barngruppens lekmönster.    
 Tivenius (2015) understryker att det är av högsta vikt att distansera sig själv 
från sig själv och från sin studie. Han menar att det är komplext men nödvändigt att 
ha som mål att ständigt vara objektiv, arbetet igenom, då det ger ett mer trovärdigt 
resultat. Denna distans och objektivitet blev viktig för denna studie då vi så långt det 
går ville belysa barnens perspektiv och inte vårt. Att föra dokumentationer av samtal 
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mellan barnen, ord för ord, i konkreta händelser gjorde det möjligt att på ett tydligt 
sätt skilja på egna tolkningar och på vad som faktiskt skedde under observationerna.  
 

4 Resultat  
I detta kapitel presenteras det som framkom när vi sammanställde vårt insamlade 
datamaterial. Då vissa leksituationer liknade varandra valde vi att, för tydlighetens 
skull, sortera in dessa under separata kategorier. I Könsuppdelad lek ser vi 
leksituationer som pågår mellan flickor, eller mellan pojkar. I denna lek framkom två 
mönster hos flickorna som motiverade en indelning i två underkategorier; Är jag fin 
eller ful? samt Följa regler. I Könsblandad lek ser vi situationer där flickor och pojkar 
leker tillsammans. Sedan har vi Den genuskreativa leken där vi samlat de 
observationer där barnen, som vi tolkar det, agerar gränsöverskridande. I Flicka, inte 
pojke – pojke, inte flicka ser vi flera exempel på barn som delar med sig av sina 
tankar kring vad som hör till vilket kön, samt situationer där barn tar avstånd till det 
som hör till det motsatta könet. Som nämndes i metoden är samtliga namn fiktiva. 
 

4.1 Könsuppdelad lek 
I en observation såg vi fem pojkar leka tjuv och polis och pistoler, som en av 
deltagarna beskriver det.    
 Johannes (5½ år), Daniel (3 år), Liam (4 år), Victor (4 år) och Adrian (3½ år) leker
 pistol utomhus med stora ”legobitar”…   
 Johannes: Vill du vara polis?    
 Liam: Nej jag vill vara tjuv!    
 Johannes: Då skjuter vi med laser!    
 Johannes, Daniel och Victor gör laserljud och skjuter mot varandra... 
 Johannes: Man ska kasta det röda för det är laser! Vi måste bygga sånt rött laser! 
 Victor: Jag har laaaaaser! Nu ska du få (gör skjutljud)!   
 Victor: Jag är en tjuv som tagit en pistol!   
 Liam: Då kommer jag fånga poliserna i fängelset!   
 Johannes: Nu skjuter jag laser (kastar röda legobitar)!  
 Liam: Nu skjuter jag eld på alla tjuvar!     
Observationen visade en lek som gav intryck av att vara fysisk, högljudd och våldsam 
– egenskaper som, enligt kulturella normer och den genusordning som Connell 
(2002) tar upp, vanligtvis kopplas till pojkars lekkultur.  
 Vid en annan situation lekte två pojkar tillsammans, även då med lego. Denna 
gång rörde det sig om bygg-lek med små-lego inne på avdelningen, där pojkarna satt 
nära varandra, en bit bort från de vuxna.    
 Hugo (5½ år) bygger en flakbil. Filip (5½ år) bygger en drake...  
 Hugo: (Gör ljud av en bil som åker)    
 Filip: Nu gör jag en sopbil som sopar upp drakens bajs.   
 Filip: Draken skjuter eldbollar! (Gör krasch-ljud)    
 En annan pojke sätter sig i närheten och bygger en bil i tystnad…   
I denna observation gav Hugo och Filip intryck av att leka tillsammans då de satt 
nära varandra, höll upp sina byggen och inte avbröt när den andre pratade. Å andra 
sidan verkade de inte föra något samtal utan såg snarare ut att leka sida vid sida, 
samtidigt som de gjorde diverse ljud eller konstaterade deras handlingar. 
 Inne i ”Dramaten”, som kan liknas vid en traditionell hem-vrå, lekte Elvira (5½ 
år) och Linnéa (5½ år). Elvira och Linnéa berättade att de leker storasyster.
 Linnéa ringer till någon: Jag kommer hem klockan 5! Okej, jag köper det till dig! 
 Elvira: Tyst! Jag skriver faktiskt från datorn. Åh, nu gjorde jag fel för att du pratade!
 Alva (5½ år) kommer in och börjar klä ut sig…   
 Alva: Får jag vara med?    
 Alva: Jag är en prinsessa och har en klänning! Kolla vad snabbt jag snurrar! 
 Linnéa: Kolla! Jag hoppar studsmatta! (Hoppar på en madrass)   
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 Alva sätter på sig rosa ballerinaskor…    
 Observatör: Ska inte ni också ha skor?    
 Linnéa: Nä, det finns bara de här!(håller upp ett par svarta skor med snören) De är fula, för de 
 är pojkskor! Jag tycker dem är fula för de har inte glitter, fjärilar, paljetter och  de är svarta.
 Alva: Jag har i alla fall fina skor!    
 En stund senare har Tom anslutit sig och storasystrarna och prinsessan har blivit mammor…
 Alva: Imorgon kan du och jag ha en tjejkväll för han är barnvakt till bebisen! Kan du låtsas att 
 du var pappa?      
 Tom: Okej. Men jag är doktor också. Jag var en sådan kille som födde barn. 
 Alva: Okej. Men du var pappa till det här barnet.   
 Tom: Nej, jag vill inte vara med för det är inte kul.   
 Nu leker de att de föder barn och Linnéa är barnmorska…  
 Alva: Jag måste föda en till bebis.  Ånej! Min bebis har skadat sig! Vi måste gå till doktorn! 
 Linnéa undersöker bebisen: Hjärtat är brutet! Den måste vila i 10 dagar!  
 Frans och Melvin kommer in…    
 Frans: Det här är en saltpinne-tårta! Jag har gjort en tårta!  
 Frans och Melvin: Får vi vara med?    
 Melvin: Jag är storebror!    
 Frans: Jag är pappa!     
 Frans (lagar mat): Bebisarna får soppa!    
 Melvin: Jag och Frans lagar mat! Vi bestämmer vem som är bäst!  
 Samtidigt säger Alva (till Linnéa och Elvira): Nu leker vi melodifestivalen! (Börjar sjunga) 

I denna lek föreställde flickorna karaktärer som var måna om sitt utseende och som 
visade upp omhändertagande sidor. Samtidigt visade även pojkarna upp omvårdande 
sidor då Frans och Melvin föreslog att de skulle vara storebror och pappa som lagade 
mat till bebisarna och då Tom visade intresse för att vara barnmorska, ett yrke där en 
majoritet utgörs av kvinnor. Alva berättade dessutom hur snabbt hon snurrade och 
Linnéa berättade att hon hoppade studsmatta. Här gick det att urskilja ett 
subjektskapande då de gjorde sig själva till aktiva subjekt när de satte ord på sina 
handlingar.  Ändå anades ett visst behov av bekräftelse då båda sa ”Kolla!”.
 På avdelningen där barnen var mellan 3-4 år hade pedagogerna introducerat 
aktivitetskort där barnen fick välja vad de ville göra bland bilder som föreställde olika 
stationer på avdelningen. Då en av oss befann sig under tio veckor på denna 
avdelning blev det möjligt för oss att kartlägga mönster i barnens lek. 
 Victor (4 år), Charlie (4 år), Adrian (3½ år) och Daniel (3 år) väljer nästan dagligen att leka
 med bilar eller att bygga tågbana. Överhuvudtaget är det nästan uteslutande pojkar 
 som väljer att leka med bilar, tågbana samt att bygga med stora rör och klossar (allt detta 
 finns i samma hörna av lekrummet). Pella (3½ år) och Siri (3 år) väljer nästan alltid 
 att leka i café Frost eller att lera och pärla.  Leah (3½ år) och Emilia (3½ år) är riktiga 
 ”bästisar” – de leker ofta två och två och väljer ofta samma aktivitetskort. De väljer ofta
  att lera. Överhuvudtaget verkar lera och pärla främst attrahera flickorna på avdelningen, 
 då det i de allra flesta fallen är flickor som väljer dessa aktiviteter. I Café frost (som liknar
  en traditionell hemvrå) leker flickor något oftare. Att lera, pärla och leka i café frost gör 
 dock även pojkarna upprepade gånger. Emmy (4 år) leker mycket omvårdande lekar.
 Upprepade gånger leker hon att hon är fröken. Då tillrättavisar hon barnen, håller koll på
 dem och har samling. Även mamma-pappa-barn leker hon upprepade gånger.  
 
4.1.1 Är jag fin eller ful? 
Vid observationerna av den lek som var könsuppdelad såg vi flera situationer där 
flickor la stor vikt vid vad som var ”fint” respektive ”fult”.  
 Några flickor leker inne i ”dramaten”.    
 Alva sätter på sig rosa ballerinaskor från utklädningshörnan.  
 Observatör: Ska inte ni också ha skor?   
 Linnéa: Nä, det finns bara de här (håller upp ett par svarta skor med snören)! De är 
 fula, för de är pojkskor! Jag tycker de är fula för de har inte glitter, fjärilar, paljetter och de är 
 svarta.      
 Alva: Jag har i alla fall fina skor!    
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 Alice (5½ år), Molly (5½ år) och Rebecka (4½ år) färglägger katter, flätor och rosetter.
 Observatör: Ska vi göra glasögon också?   
 Molly: Nej, det är inte fint! Gör två flätor till på varje sida så blir det vackert! 
 Molly: Tycker du det här är fint? Alice? Är min fin?    
       
 Alva (5½ år) och Emmy (4 år) dansar.   
 Emmy: Var det här snyggare än Alvas dans?   
       
 Alva (frågar några killar): Är min tröja fin eller ful?    
 

Det som framkom i dessa observationer var att det flickorna framhävde som fint till 
stor del rörde sig om yttre attribut så som skor, flätor och tröjor. Linnéa motiverade 
snörskorna som fula därför att de, som hon uppfattade det, var ”pojkskor” och 
eftersom att dessa ”pojkskor” saknade glitter, fjärilar och paljetter. I detta uttryck 
framträdde därmed också uppfattningar om vad som antas höra till flickor respektive 
pojkar. Observationerna visade att det för många flickor på den aktuella förskolan, 
verkade råda stort fokus på bekräftelse och jämförelse. Detta framkom bland annat 
genom uttryck som ”Är min fin?”, ”Var det här snyggare än Alvas dans?” och ”Är min 
tröja fin eller ful?”.  
 

4.1.2 Följa regler     
Under observationen framgick vilka som är noggranna med att lyssna på de vuxna 
och följa regler.     
 6 killar och 3 tjejer klättrar upp på ett högt berg. Tom klättrar extra högt…  
 Pedagog: Tom! Du får klättra ner därifrån!    
 Alla flickor och en av pojkarna går ner…    
       
 Molly tar upp en stor tung grej från marken…     
 Alva (vänder sig till observatören): Hon får inte ha den!   
       
 Molly (5½ år) och Alice (5½ år) plockar blommor…  
 Molly: Titta den här är vissen! Och titta, den här sitter löst!  
 Alice: Vet du, egentligen får man inte plocka!   
 Molly: Man kan ta dem som ligger på marken!   
 Alice: Titta! Den här ligger på marken!   
 Molly: Men man får inte ta alla!    
 Alice: Men nu tog ju du från marken!   
 

I det första exemplet visade observationen på att samtliga flickor tog till sig av det 
som pedagogen sa, medan en majoritet av pojkarna valde att stanna kvar på berget.  
I det andra exemplet uppmärksammade en flicka en vuxen på att ett barn gjorde 
något denne inte fick göra. I det tredje exemplet tillrättavisade flickorna varandra och 
förde en dialog om vad man egentligen får och inte får. I observationen påvisades att 
flickorna i de två nedre exemplen inte bara såg till att själva följa regler, utan att de 
även tillrättavisade sina kompisar eller informerade en pedagog när kompisarna inte 
gjorde detsamma. Av observationerna framgick att det fanns tendenser hos flera av 
flickorna att agera ”fröknar” mot andra barn och att vara strikta mot sig själva och 
varandra i att göra ”som man ska”.  
 

4.2 Könsblandad lek 
I flera situationer såg vi flickor och pojkar i olika åldrar som tillsammans samlades 
kring något. Det rådde delat intressefokus där barnen gav intryck av att delta på 
relativt lika villkor.      
 Flickor och pojkar från storbarn och mellanbarn samlas och tittar på maskar. De lyfter
 upp en bit av den konstgjorda gräsmattan i ett hörn av gården. Sara (4½ år), Rebecka (4
 år), Johannes (5½ år), Hedda (3½ år), Emilia (4 år) och Vilda (3½ år) håller på länge
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 med masken…     
 Johannes: Nu ska jag hitta en längre!    
 De hittar en tusenfoting och visar upp den för barn som kommer och tittar… 
 Rebecka (håller upp och visar för Vilda): Titta den är slemmig!  
 Vilda och Rebecka går iväg och visar tusenfotingen för Liam (3½ år), Folke (3 år) och
 Adrian (3½ år). Johannes och Emilia fortsätter leta vidare själva…  
       
 Alva (5½ år), Melvin (4½ år), Frans (5 år) och Runa (5½ år) leker med vatten på ett
 bord på gården. De öser från burkar ner i hinkar och hämtar mer från pölar. De silar
 vattnet, använder sugrör och bubblar så att vattnet rinner över.  
       
 Några pojkar hittar maskar och ropar till sig flera barn. Både flickor och pojkar samlas
 och tittar.      
 Alva: Titta en liten mask! Den heter Alva!   
 Frans: Snurra på den här! (håller i en slang)   
 Alva: Nej sluta! Du dödar Alva-masken!   
 Alva och Elvira: Titta! Nu hittade vi en lång mask!   
       
 3 flickor och 4 pojkar leker med vatten, hinkar och sand i regnet.   
 2 pojkar sitter vid kanan och öser sand på.   
 1 flicka häller på vatten.     
 Pojkarna säger att hon förstör.     
 2 pojkar gräver gångar och häller i vatten, men en av dem går och vill inte vara med mer. 
       
 Vi är ute på promenad i närområdet…   
 Situation 1: Flera flickor och pojkar samlas och åker kana på en stor sten. 
 Situation 2: Flera flickor och pojkar klättrar upp på ett högt berg.  
 Situation 3: Flera flickor och pojkar klättrar på en stor stock.  
       
 En stor klunga flickor och pojkar samlas och tittar på en katt inne hos en granne till ett av
 barnen. Sen tittar de på ett fågelbo.     

Dessa situationer hade någonting gemensamt. Alla utspelade sig utomhus och det 
som utforskades var i de flesta fall sådant man hittar i naturen eller i närområdet så 
som maskar, småkryp, vatten, stenar, berg och stockar men också gungor och 
grannarnas katter. I våra observationer var det främst situationer som dessa där såväl 
flickor som pojkar samlades och leken flöt på utan större konflikter.  
 I leken som pågick i ”Dramaten” såg vi hur barnen förhandlade med varandra
 om roller.       
 Alva: Imorgon kan du och jag ha en tjejkväll för han är barnvakt till bebisen! Kan  
 du låtsas att du var pappa?     
 Tom: Okej. Men jag är doktor också. Jag var en sådan kille som födde barn. 

 Alva: Okej. Men du var pappa till det här barnet.   
 Tom: Nej, jag vill inte vara med för det är inte kul. 

Tom visade här intresse för att vara med och var villig att gå med på att vara pappa 
under förutsättningen att han samtidigt fick vara doktor/barnmorska. Han såg att 
flickorna lekte att de födde barn och verkade mer lockad av möjligheten att få vara 
barnmorska, än att fastna i en traditionell ”mamma, pappa, barn”-lek.  Alva 
godkände förvisso hans förslag, men när fokus fortfarande låg på hans roll som pappa 
tappade Tom intresset och gick därifrån.   
 Efter observationerna av 3-4 åringarna på mellanbarnsavdelningen där 
pedagogerna hade introducerat aktivitetskort visade det sig att den aktivitet som, i 
stort sätt, lika många flickor som pojkar valde, i stort sätt lika ofta, var att rita, klippa 
och klistra. Trots att något fler flickor valde att leka i Café Frost (som kan liknas vid 
en traditionell hem-vrå) var ”mamma, pappa, barn” en attraktiv lek som 
observationerna visade att även pojkar deltog i. Observationerna visade även att fem 
barn som ofta lekte med varandra var Vilda, Emmy, Liam, Victor och Adrian. Vid de 
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observerade leksituationer där dessa fem deltog tillsammans visade det sig att de ofta 
rörde sig över stora ytor och förde mycket liv. Emellertid framträdde även flera 
tillfällen då de ritade, klippte och klistrade samt lekte lekar av omvårdande karaktär 
så som ”mamma, pappa, barn”. Sammantaget visade observationerna av dessa fem 
kamrater att de växlade mellan olika sorters lekar och visade upp olika sidor av sig 
själva i olika situationer. 
 

4.3 Den genuskreativa leken   
Vid flera observerade situationer visade sig lekar och beteenden som hade karaktären 
av att vara det Karlsson (2003) beskrev som gränsöverskridande (Ärlemalm-Hagsér 
& Pramling Samuelsson, 2009).       
 Alice (5½ år) & Emmy (4 år) leker att de ramlar ner för backen. De springer efter mig 
 och ”pangar” mig och trädet. Vilda (3½ år), Sara (4½ år), Emilia (4 år) och Liv (3 år)
 springer efter och skrattar…    
 Emmy: Vi ska panga hela förskolan! Då behöver inte vara på dagis. Jag ska ta med min
  riktiga imorgon.     
       
 Dagen efter fortsätter pang-leken. Emmy, Alice och Vilda (3½ år) leker att de har
 ”pangare” och svärd. De skjuter och fäktas…   
       
 Vid ett annat tillfälle leker Vilda, Emmy och Alice tjuv och polis och involverar mig i
 leken. Vilda och Emmy är poliser. En vuxen är tillfångatagen. Alice räddar den vuxne…
       
 Liv (3 år), Hedda (3½ år), Pella (3½ år) och Leah (4 år) ”pangar” med tågbaneräls
 mot Liam (4 år) som springer iväg…     
 Hedda: Vi pangade trollen och spökena och det röda monstret!  
 Liv: Jag pangade rosa monstret!     
 Pella: Och jag det blåa! 

Ovanstående observationer visade flickor som lekte lekar som gav intryck av att vara 
fysiska och högljudda. Det var snabba, korta repliker och mycket ljud.  Några av 
individerna i exemplet var individer som vid en stor del andra situationer visade upp 
känsliga, lugna och försiktiga sidor av sig själva. Dessa observationer var intressanta 
då barnen här visade upp något helt annat.   
 I en annan situation såg vi Molly och Anna som, tillskillnad från flickorna i 
exemplet ovan, lekte i par. De började med att leka med dockor men la, efter en 
stund, dockorna åt sidan och övergick till att bygga med klossar istället. 
 Molly och Anna: Vi bygger torn!    
 Molly: Kolla mitt bygge!     
 Anna: Titta vad jag kan göra!    
 Molly: Jag behöver mer såna där! (pekar på en avlång kloss)  
 Anna: Här finns såna!      
 Anna: Kolla mitt bygge!    
 Molly: Rör inte mitt bygge bara! 

 
Vid ett annat tillfälle observerades fyra flickor och två pojkar som gungade. Flickorna 
satt tillsammans på en gunga, medan pojkarna gungade varandra på den andra 
gungan.       
 Pojke1: Jag tycker om det här stället!     
 Pojkarna byter plats.     
 Pojke2: Det räcker nu!     
 Pojke 1 stannar gungan.    
 I gungan bredvid sitter Alice (5½ år), Alva (5½ år), Molly (5½ år) och Lydia (5½ 
 år) och gungar i hög fart tillsammans. De tjoar, skrattar, skriker och för liv. 

Här visade observationen på ett tillfälle där barnen delade upp sig i flickor och 
pojkar, men där de visade upp andra sidor av sig själva än det som framgått vid 
tidigare observerade leksituationer där barnen lekte könsindelat. Pojkarna lekte i 
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denna situation i par, medan flickorna lekte i större grupp. Pojkarna samtalade 
dämpat, gungade varandra försiktigt och turades om. Flickorna, i sin tur, satt på 
gungan samtidigt, gungade i hög fart och förde mycket liv.  
 

4.4 Flicka, inte pojke – pojke, inte flicka 
Under observationerna visade sig även flera situationer där barnen uttryckte att 
specifika föremål och yttre attribut tillhörde det ena eller andra könet. Nedan 
presenteras exempel på situationer där barnen tog avstånd från attribut som de 
uppfattade var något som hörde till det motsatta könet.  
 Observatör flätar Charlie 3½ år…    
 Observatör: Ska jag göra en fläta på dig Victor?   
 Victor: Neeej! Jag är kille, inte en tjej!    
       
 Victor ska tvätta händerna. När barnen tvättar händerna brukar de ibland ställa sig i
 ett tjej-lag och ett kill-lag framför varsitt handfat - ett handfat med en grön tvål och ett 
 med en rosa. Idag är den gröna tvålen är slut…    
 Observatör: Ta den rosa tvålen då?    
 Victor: Jag hatar rosa! Det är den fulaste färgen!   
       
 Linnéa (håller upp ett par svarta skor med snören): De är fula, för de är pojkskor! Jag 
 tycker de är fula för de har inte glitter, fjärilar, paljetter och de är svarta! 
 

Vid två andra situationer visade observationen hur Molly, likt Victor och Linnéa, 
kopplade samman ett yttre attribut – i detta fall flätor – med ett kön. Hon tog inte 
avstånd till detta utan delade, helt enkelt, med sig av sina tankar. 
 Några flickor får flätor av en pedagog. Ett barns hår trasslar sig.  
 Molly (5½ år): Om håret är trassligt så får man raka sig som en kille! 
       
 Några flickor sitter och färglägger katter, där vissa katter har flätor och rosetter. 
 Molly: Rebecka är din en pojke? Den har ju inga flätor!  

  
I en annan situation visade observationen hur ett barn gav uttryck för att ha 
uppfattningar om vad en kvinna respektive man kan och inte kan göra.  
 Emil (3 år) leker ute på gården i en trä-bil tillsammans med Pella (3½ år). 
 Emil: Jag kör bil för jag är farbror!    
 Observatör: Gummor kör ju också bil!   
 Emil: Nej! Bara farbröder kör bil! Min mamma kör inte bil! 
Dessa situationer belyser hur barn var aktiva i att återge och producera normer för 
flickor och pojkar. Exemplen ovan visar hur det, att vara pojke respektive flicka, 
bland annat kunde innebära att ta avstånd ifrån det som ansågs tillhöra det motsatta 
könet. Trots att tre pojkar på förskolan hade långt hår och ibland flätor och tofsar 
visade Victors och Mollys uttryck att de uppfattade detta som något som hörde till 
flickor. Trots att ingen pojke på förskolan hade rakat hår beskrev Molly detta som 
pojkigt.  
 

4.5 Resultatsammanfattning 
 
4.5.1 Återgivande, producerande lek  
Av observationerna framkom flera leksituationer där barnen gav intryck av att 
förhålla sig till- och tolka genusordningen samt de normer som där ingår.  
Vi såg detta som situationer där barnen, med sina handlingar och yttranden, själva 
var aktiva i att dels återge och dels producera normerande mönster.  
 Vi såg pojkar i olika åldrar som lekte fysiskt, högljutt och våldsamt och som 
lekte sida vid sida utan att samtala.  Ett mönster som visade sig var att pojkarna 
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använde mycket ljud i sina lekar, ljud av bilar som åker, pistoler som skjuter,  
eldbollar som kommer flygandes och så vidare. Samtidigt såg vi flickor som lekte 
omvårdande lekar, som höll koll så att andra barn följde regler samt flickor som 
upprepande gånger sökte bekräftelse för hur de såg ut eller som på annat sätt lyfte 
fram ett yttre attribut som antingen fint eller fult. Vi såg att både flickor och pojkar 
visade hög grad av medvetenhet kring vad som hör till det egna respektive det 
motsatta könet. Detta kunde visa sig genom att barnen tog avstånd till det som hörde 
till det motsatta könet. På mellanbarnsavdelningen kunde vi, med aktivitetskorten, se 
mönster i vad barnen valde för lekar. Vi såg att det nästan uteslutande var pojkar som 
valde att leka med bilar, tågbana samt att bygga med rör och klossar. När det kom till 
att lera och pärla var detta istället något som främst flickor valde att göra. 
 
4.5.2 Genuskreativ lek  
I observationerna av barnens fria lek framkom även flera situationer som tydligt 
visade att barnen var flexibla, på så vis att de inte enbart förhöll sig till – eller återgav 
genusordningen och normerna. Barnen visade här upp andra sidor – det Karlsson 
(2003) benämnde gränsöverskridande sidor (Ärlemalm-Hagsér & Pramling 
Samuelsson, 2009). Vi såg flickor som lekte ”tjuv och polis” eller ”pangar”-lekar där 
de sprang runt, gjorde ljud och gormade med höga röster och vi såg flickor som la 
dockorna åt sidan för att istället bygga torn. Vid ett tillfälle satte sig fyra flickor på en 
och samma gunga och gungade högt, samtidigt som de tjoade, skrattade, skrek så 
högt att det hördes i hela närområdet. Vid gungan bredvid såg vi hur en pojke, 
försiktigt och varsamt, fick fart av en annan pojke samtidigt som de samtalade med 
varandra. Vi såg även flera situationer där flickor och pojkar samlades och lekte 
tillsammans. Dessa situationer utspelade sig, i de flesta fall, utomhus där det som 
utforskades var sådant man hittar i naturen. I våra observationer var det främst i 
sådana situationer som flickor som pojkar lekte tillsammans. I observationerna på 
mellanbarnsavdelningen där pedagogerna hade introducerat aktivitetskort såg vi att 
den aktivitet som i stort sätt lika många flickor som pojkar valde i stort sätt lika ofta 
var att rita, klippa och klistra. Vi såg också att ”mamma, pappa, barn” var en attraktiv 
lek som både flickor och pojkar deltog i. På mellanbarnsavdelningen kunde vi 
dessutom urskilja två flickor och tre pojkar som ofta lekte tillsammans och då växlade 
mellan olika typer av lekar. 
 

5 Analys 
I bakgrunden presenterades forskning, teori och litteratur som lyfte fram 
samhälleliga normer och föreställningar på respektive kön. Connell (2002) 
benämnde detta som samhällets genusordning. Olika sätt att se på barn trädde fram 
vad gäller deras roll i denna genusordning. Inom olika områden framställdes barn 
som mottagare av samhällets normer. I andra områden lyftes istället aktiva, 
kompetenta och deltagande barn fram, där också komplexiteten i barns förhandlande 
om genus betonades. I följande avsnitt analyseras observationerna av barnens fria lek 
utifrån denna forskning, teori och litteratur. Här sammanfattas- och delas 
observationerna in, dels i lek där barnen ger intryck av att förhålla sig till- bearbeta 
och återge normer ur genusordningen och dels i lek där barnen, som Karlsson (2003) 
beskrev det, visar upp gränsöverskridande sidor (Ärlemalm-Hagsér & Pramling 
Samuelsson, 2009). Detta för att det tydligt visar upp flera sidor av barns 
förhandlande om kön men också för att det gör det enklare att lyfta fram-, jämföra- 
och kritisera- de skilda sätt att se på barns roll i förhandlandet om genus som trädde 
fram i bakgrunden.  
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5.1 Genus görs  
Connell (2002) hävdade att en förutsättning för att genusordningen ska leva vidare är 
att vi skapar- och upprätthåller den (2002).  Corsaro (2005b) tog upp barns 
kamratkulturer, som är ett bra exempel på detta. På vilka sätt upprätthöll, återgav 
förstärkte och producerade barnen stereotypa könsmönster?   
 Harding (1986) presenterade den symboliska nivån som våra föreställningar om 
respektive kön, ofta kopplade till utseende och beteende (Månsson, 2000; Ärlemalm-
Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Connell (2002) tog upp att ord som ”flicka” 
och ”pojke” är starkt laddade och kommer med en mängd uppfattningar om vad de 
innebär. Hellman (2008), i sin tur, beskrev att barnen använder markörer för att 
förhandla om vad som hör till flickor och vad som hör till pojkar.  
 Precis som Harding (1986), Connell (2002) och Hellman (2008) tog upp kunde 
vi se att barnen i vår studie upprätthöll, återgav, förstärkte och producerade 
stereotypa könsmönster. Vi kunde också, likt Hellman (2008), se att barnen visade 
hög grad av medvetenhet kring vad som hörde till det egna – respektive det motsatta 
könet och att detta nästan uteslutande kom att handla om yttre attribut (Hellman, 
2008). Vi hörde till exempel Molly säga att man, om håret är trassligt, får raka sig 
som en kille. Vid ett annat tillfälle frågade Molly om katten på Rebeckas teckning var 
en pojke eftersom ”den har ju inga flätor”. Connell (2002) beskrev genus som en 
struktur som bildar mönster i vårt sätt att tolka, förstå och samspela med en 
varandra. Utifrån den beskrivningen tolkade vi Mollys yttranden som exempel på ett 
barn som helt enkelt försökte skapa mening och förståelse för sin omvärld, genom att 
konstatera, fråga och sätta ord på sådant hon uppfattat.   
 I observationerna kunde vi se andra leksituationer där barnen, likt Molly, gjorde 
kopplingar mellan yttre attribut, eller markörer, som Hellman (2008) benämnde det, 
– och det motsatta könet. Linnéa valde bort ett par skor hon beskrev som fula 
eftersom de var ”pojkskor” – och inte hade glitter, fjärilar och paljetter. Vi såg också 
Victor som inte ville ha en fläta med motiveringen ”jag är kille, inte en tjej!”. I en 
annan situation såg vi hur Victor vägrade använda den rosa tvålen då han hävdade att 
rosa var ”den fulaste färgen”, en färg han till och med hatade.  
 I den sistnämnda situationen var det möjligt att det inte handlade om något mer 
än personlig smak. Då barnen brukade gruppera sig i ”tjej-lag” (framför den rosa 
tvålen) och ”kill-lag” (framför den gröna) när de tvättade händerna blev, emellertid, 
vår tolkning att Victor gjorde en koppling mellan ”rosa” och ”flickor”.  
 Vi la dock märke till något som skiljde dessa situationer åt. Linnéa och Victor 
stannade inte, som Molly gjorde, vid att konstatera. Efter att ha kopplat samman en 
markör (Hellman, 2008) eller ett yttre attribut med det motsatta könet drog de 
slutsatsen att det inte var något som lämpade sig för dem - och tog därför avstånd. 
Martin och Ruble (2004) kom med en möjlig förklaring till detta. De menade att 
barn, när de utvecklat sin könsidentitet, anstränger sig för att anpassa sig och smälta 
in i gruppen. Barnet får då en selektiv uppmärksamhet för de egenskaper och 
intressen som är mest relevanta för det egna könet. Vi menar att detta skulle kunna 
föra med sig att de även uppmärksammade sådant som inte hörde till det egna könet 
och att det kan förklara varför Linnéa tog avstånd till ”pojkskor” och Victor till flätor 
och rosa tvål.      
 Connell (2002) tog upp att vårt samhälle består av innebörder, förutsättningar 
och uppfattningar som påverkar- och påverkas av invånarna – där 
genuskategorisering av människor är ett exempel. Det kan tolkas som att barnen, i de 
situationer vi just beskrivit där de kopplade ett attribut till ett kön, visade att de 
visserligen påverkats av dessa innebörder, förutsättningar och uppfattningar – men 
att de, med sina yttranden, samtidigt bidrog till att påverka vilka innebörder, 
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förutsättningar och uppfattningar som tar plats i samhället, eller på den aktuella 
förskolan.  Detta, menar vi, lyfte fram barnen som aktiva i att producera genus.
 I observationerna såg vi även Alva som frågade om Tom kunde vara pappa och 
vara barnvakt till bebisen, så att hon och Linnéa kunde ha tjejkväll. Vi såg också Emil 
som sa att bara farbröder kör bil med motiveringen att hans mamma inte gör det. 
Detta kan tolkas som exempel på hur barn som Vygotskij (1995) tog upp bearbetar, 
eller snappar upp, intryck från sin omgivning och hur de sedan använder dem i det 
Löfdahl (2014) kallar en kreativ och tolkande process, för att skapa mening och 
förståelse för den värld de växer upp i.  
 Löfdahl (2014) menade att barnen här deltar som sociala aktörer och att de är 
delaktiga i att producera den omgivande kulturen. Månsson (2000) ansåg att flickor 
blir till flickor (vår kommentar; och pojkar blir till pojkar) genom att de själva tar en 
aktiv roll i socialiseringen, till skillnad från utvecklingspsykologin och 
socialisationsmodellen där en bild trädde fram av barnen som mottagare i denna 
process. Observationerna visade flera exempel på hur barnen, i sina gemensamma 
lekar, tydligt var sociala aktörer där de skapade, tolkade och återgav normer i 
genusordningen. Detta skulle kunna tolkas som att de därmed också, likt Connell 
(2002) hävdade, är delaktiga i att upprätthålla denna genusordning eller att de, som 
Löfdahl (2014) påstod, är med och producerar den omgivande kulturen. 
 Hellman (2008) menade emellertid att barnen också är nyskapande och 
utmanar, förkastar och ifrågasätter de normer som visar sig för dem, något hon 
kunde se hos barnen i sin studie. På 80-talet lyfte sociologer fram barns agens och 
synen på barn som ”medskapare till sin egen utveckling” (Löfdahl, 2014, s 11). Här 
erkändes att barn hade möjlighet att påverka och förändra både sin situation och sin 
omgivning. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) förtydligade med att 
barnen, i samspel med varandra, kan påverka ”det rådande klimatet och de 
möjligheter som barnen har till gränsöverskridande, utveckling och förändring” 
(2008, s.93). Mayall (2002) var inne på samma spår när hon beskrev att barn 
reproducerar och transformerar positioner i samspel med omgivningen. Detta kunde 
Thorne (1993) se hos barnen i sin studie. Thorne (1993) hävdade att innebörden av 
”pojkighet” och ”flickighet” kunde se olika ut i olika sammanhang där det ibland 
fanns möjlighet till överskridande medan skillnaderna ibland förstärktes och 
framhävdes. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) refererade till 
Karlsson (2003) som förklarade gränsöverskridande som att leka med barn av 
motsatt kön, eller att leka lekar som hör till normen för det motsatta könet. I 
förhållande till denna beskrivning skulle då normen, enligt vår tolkning, vara att barn 
dras till lekkamrater av samma kön och att flickor leker vissa typer av lekar, medan 
pojkar leker andra typer av lekar. På vilka sätt utmanade, bröt och omformade då 
barnen i våra observationer stereotypa könsmönster? Observationerna visade att 
barnen på flera sätt visade upp den agens som sociologerna talade om. Denna agens 
använde de, som Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) samt Mayall 
(2002) var inne på, i ett ständigt samspel med kamrater och den omgivande kulturen. 
Likt Thorne (1993) tog upp visade observationerna att barnen växlade friskt mellan 
att å ena sidan bearbeta, återge och förstärka erfarenheter från kulturen och å andra 
sidan överskrida och skapa nytt. Vi såg flickor som lekte prinsessor, storasystrar och 
gravida och pojkar som lekte fysiska och högljudda ”tjuv och polis”-lekar – men vi såg 
även pojkar som gärna lekte ”mamma, pappa, barn” eller lagade mat till bebisarna 
och flickor som lekte ”tjuv och polis”. 
 Detta återgivande och överskridande var inte alltid avskilt från varandra, utan 
kunde ta plats i en och samma lek. Ett exempel är Alva som först lyfte fram att hon 
var en prinsessa med klänning, vilket skulle kunna tolkas som det objektifierande 
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Young (2000) talade om, där fokus låg på flickornas yttre. I samma mening riktade 
hon dock fokus på hur snabbt hon snurrade och gjorde sig därmed till ett handlande 
subjekt. Att ta rollen som prinsessa behövde alltså inte handla om att ha ett fint yttre 
– utan kunde lika gärna innebära att snurra riktigt snabbt.   
 Connell (2002) beskrev att de flesta av oss har ”manliga” och ”kvinnliga” drag 
och att det finns stor variation inom genuskategorierna. Hellman (2008) refererade 
till Whitehead (2002) och Young (2000) som, båda, lyfte fram forskning som visade 
att det finns en maskulinitet och en femininitet som barn lär sig under sin uppväxt. 
Young (2000) tog upp att flickor socialiseras till att ta litet utrymme, medan 
Whitehead (2002) tog upp att pojkar socialiseras till att ta plats. I likhet med Connell 
(2002) och tillskillnad från det Whitehead (2002) och Young (2000) kunde se visade 
observationerna i denna studie att samma barn kunde visa upp många olika sidor i 
olika situationer. Ett exempel är Emmy som ofta lekte lugna och omvårdande lekar 
men som, å andra sidan, upprepade gånger, sågs leka vad vi uppfattade som 
våldsamma, fysiska och högljudda ”pangar”-lekar och som dessutom ofta lekte med 
pojkar. Vi såg också barn som på ytan såg ut att ha anpassat sig efter normen, i 
motsättning till Karlssons (2003) förklaring av gränsöverskridande, i och med att de 
lekte med barn av samma kön (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). 
När vi däremot uppmärksammade vad som faktiskt hände i dessa lekar så visade det 
sig att det inte var fullt så enkelt. Vi såg flickor som förvisso lekte med andra flickor - 
men som lekte lekar som Karlsson beskrev som gränsöverskridande. Till exempel 
flickorna som byggde torn eller lekte våldsamma ”pangar”-lekar (Ärlemalm-Hagsér & 
Pramling Samuelsson, 2009).     
 Sammantaget kunde vi se att det inte, som Whitehead (2002) Och Young 
(2000) tog upp, gick att säga att det finns en maskulinitet och en femininitet – utan 
att både flickorna och pojkarna i observationerna visade upp olika sidor i olika 
situationer och att de växlade mellan olika lekkamrater och mellan olika sorters lekar. 
Kopplat till våra forskningsfrågor kunde vi alltså se att barnen på olika sätt och i olika 
situationer upprätthöll, återgav och förstärkte men också utmanade, bröt mot och 
omformade normer. Vi tolkade detta utifrån det Connell (2002) tog upp om att det 
finns en stor variation inom genuskategorierna och utifrån det Thorne (1993) beskrev 
om att innebörden av pojkighet och flickighet ändras i olika sammanhang. Vi ansåg 
också att det kan tyda på det Löfdahl (2014) skrev om att positionerna i gruppen inte 
är fasta, eftersom att gruppdynamiken och individerna hela tiden förändras och 
utvecklas (Löfdahl, 2014). Barnen i vår studie var, som vi fått se prov på, aktiva i att 
bilda sig sina egna uppfattningar och bidrog onekligen med sina handlingar och 
yttranden till att producera- och konstruera genus, i likhet med vad bland andra 
Connell (2002) och Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson (2009) tagit upp. 
 Den genuskreativitet som barnen visade i observationerna har, enligt vår 
mening, stor potential att, som bland andra Löfdahl (2014), Connell (2002) och 
Hellman (2008) lyft fram, påverka, förändra och utveckla både barnens egen 
situation likväl som samhället i stort. Detta, menade Hellman (2008), är viktigt att ta 
tillvara på.  Vi vill ta det ett steg längre och hävda att en förutsättning för att barnen 
ska kunna påverka såväl kulturen som sin egen situation, på det sätt sociologer 
beskrev, är att deras agens och sätt att forma- och omforma genus på, tas till vara i 
den pedagogiska verksamheten.  
 

5.2 Sociokulturell teori  
Det sociokulturella perspektivet fokuserade på relationen mellan individ och 
omgivning (Säljö, 2014). Här framgick det att vår kultur förvisso påverkar individens 
värderingar, sätt att tänka och uttrycka sig – men att individen, med sina tankar och 
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handlingar, också påverkar kulturen (Säljö, 2014; Löfdahl, 2004; Ärlemalm-Hagsér & 
Pramling Samuelsson, 2009).    
 Med Rogoffs (2003) kulturella fokus förklarades lärande som ”[…] deltagande i 
en kulturell gemenskap […] som speglar, reproducerar men också utmanar de 
föreställningar om genus som finns i kulturen” (Ärlemalm-Hagsér & Pramling 
Samuelsson, 2009, s 91-92). Med ett interpersonellt fokus låg tyngpunkten på 
samspelet mellan individer, som lär av- och med varandra och tillsammans 
förhandlar om- och konstruerar genus. Bakhtin (1986) lyfte dialogen som en 
förutsättning för att meningsskapande ska äga rum. Han menade att människor med 
olika sätt att se på saker här möts och tillsammans skapar ny förståelse. Med ett 
individuellt fokus var individens förståelse och handlingar det centrala (Rogoff, 
2003).  Här lyftes individens möjlighet att, med sina uppfattningar och handlingar, 
påverka vilka vägar utvecklingen tar (Hundeide 2006; Vygotskij 2005; Ärlemalm-
Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Vygotskij (1995) tog upp att barnen, med 
hjälp av fantasin, bearbetar verkligheten och skapar nya situationer. På vilka sätt 
upprätthöll, återgav, förstärkte och producerade barnen stereotypa könsmönster? 
Utifrån dessa tankar kunde våra observationer av den återgivande leken förstås som 
att barnen, eftersom de deltar i den kulturella gemenskapen, har uppmärksammat 
kulturella föreställningar om flickor och pojkar. Pojkarna i observationerna som lekte 
”tjuv och polis” och flickorna som lekte att de födde barn skulle då kunna ses som 
exempel på hur detta visade sig i leken genom att barnen, individuellt och i samspel 
med varandra, förhöll sig till-, förhandlade om, tolkade, bearbetade, prövade och 
återgav dessa föreställningar.     
 På vilka sätt utmanade, bröt och omformade barnen i våra observationer 
stereotypa könsmönster?  Med ett kulturellt fokus gick det att se de genuskreativa 
leksituationerna som exempel på hur barnen, som Vygotskij (1995) tidigare tog upp, 
inte enbart reproducerade de föreställningar om flickor och pojkar som finns i 
samhället. Vi såg pojkar som lagade mat till bebisarna, som var ömsinta mot 
varandra, som lekte två och två och förde samtal och vi såg flickor som lekte i grupp 
där de förde liv, röjde runt och tog stor plats.  Vi såg flickor och pojkar som lekte 
tillsammans. Som Rogoff (2003) menade utmanade barnen alltså även de kulturella 
föreställningarna, vilket visade sig tydligt i dessa nedslag i barnens lek. 
 Detta kan ses i förhållande till det Vygotskij (1995) beskrev om fantasin, där 
barnen skapar nya beteenden och situationer eller som Butler (2006) tog upp, där 
barnen med hjälp av fantasin får möjlighet att överskrida verkligheten och göra 
sådant som verkligheten annars förhindrar. Vygotskij (1995) menade även att 
fantasin gör det möjligt för barnen att bearbeta denna verklighet. I både den 
återgivande och genuskreativa leken kunde vi se hur barnen fick möjlighet att prova 
på olika roller och positioner, roller som de förmodligen fått inspiration till från 
verkligheten´. Ett exempel är situationen där Linnéa låtsades prata i telefon och sa 
”Jag kommer hem klockan  fem! Okej, jag köper det till dig!”.  
 Våra observationer gick, utifrån Rogoffs (2003) fokusområden, att tolka som att 
barnen möttes och tillsammans med- och i dialog med varandra vände och vred på 
verkligheten, tänjde på gränserna och producerade sina egna förståelser av vad det 
innebär att vara flicka och pojke. I likhet med det sociokulturella perspektivet kunde 
vi, i så gott som alla observerade leksituationer, se hur varje enskilt barns yttranden 
och handlingar hade betydelse för hur leken utvecklades och vilken förståelse av kön 
som där växte fram.      
 Med dessa sätt att se på observerade leksituationer skulle det, med anknytning 
till forskningsfrågorna, innebära att barnen genom sina handlingar var aktiva i att 
producera men också utmana och omforma genus – och att de, som lyfts i det 
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sociokulturella perspektivet, därmed bidrog till att påverka kulturen.  
 

5.3 Feministisk poststrukturalistism 
Att vi såg flickor som lekte omvårdande lekar, som följde regler och hade koll på de 
andra i gruppen – och pojkar som lekte högljudda, fysiska lekar eller lekar där de 
använde mycket ljud och inte samtalade så mycket skulle, ur detta perspektiv, kunna 
ses som ett resultat av den patriarkala samhällsstruktur som råder (Young, 2000). De 
situationer vi kunde observera där flickor la stor vikt vid utseende och om vad som 
var fint eller fult går, som Young (2000) skrev, att förstå som effekter av det 
patriarkat som genomsyrar denna samhällstruktur och som innebär att 
kvinnor/flickor objektifieras- och objektifierar sig själva (Young, 2000).  
 Som presenterat i bakgrunden menade man, inom detta perspektiv, att barnen 
bör ses som aktiva, kompetenta individer med förmågan att påverka sin identitet och 
förändra sin samvaro (Butler, 2007). Där refererade vi till Martin och Ruble (2004) 
som lyfte fram en syn på barn som könsdetektiver. I våra observationer kunde vi se 
Emmy som gärna lekte ”fröken”. Utifrån det Martin och Ruble (2004) beskrev, gick 
denna situation att förstå som att Emmy identifierat sig med de kvinnliga 
pedagogerna på avdelningen och därmed själv hade tagit reda på hur hon skulle vara 
som fröken. Hennes tolkning av att vara fröken blev att tillrättavisa de andra barnen. 
När Victor hävdade att han hatade rosa och Molly uttryckte att det var vackert med 
två flätor, kunde det tolkas som att de – i likhet med Emmy – hade tagit reda på vad 
det innebar att höra till det kön de identifierar sig med. Även de mönster 
observationerna visade av flickors- respektive pojkars lek, där flickor exempelvis 
följde regler och pojkar till exempel lekte fysiska lekar, skulle kunna förstås som att 
barnen hade tagit reda på hur de på bästa sätt är flicka- respektive pojke (Martin & 
Ruble, 2004). 
 I den feministiska poststrukturalismen menade man, å andra sidan, att det är av 
stor vikt att inte anta att gruppen är homogen (Browne, 2004). Browne (2004) talade 
för att vi bör erkänna och respektera skillnader mellan individer och inte kön. Som vi 
tog upp i bakgrundsavsnittet handlade denna teori om att motarbeta synen på 
samhällets normer som något oförändligt och konstant (Taguchi, 2004,). Taguchi 
(2004) lyfte komplexiteten kring subjektet och menade att även om samhället och 
strukturer påverkar individens värderingar och uppfattningar om sig själv, har 
individen samtidigt möjlighet att tänka fritt och självständigt. Med det feministiskt 
poststrukturalistiska synsättet på barn som subjektskapande, går det att tolka dessa 
exempel från observationerna på ett annat sätt än med Youngs (2000) tankar. Det 
går också att se på det som att barnen själva hade möjlighet att följa eller gå emot 
normen. I våra observationer kunde vi - genom barnens olika uttryck, samtal och 
beteende - se att exempelvis ett och samma barn kunde ha många sidor och 
uttrycksätt. Vi såg att normerna inte var fasta utan att barnen vissa gånger utmanade 
och andra gånger återgav, producerade och förstärkte – vilket kan stödja det Taguchi 
(2004) påstod om att individen har möjlighet att tänka fritt och självständigt, men 
också den feministiska poststrukturalistiska tanken om att barnen är aktiva, 
kompetenta individer med förmågan att påverka sin identitet och förändra sin 
samvaro (Butler, 2007). 
 

5.4 Utvecklingspsykologi och Socialisationsmodellen  
Även om utvecklingspsykologin och socialisationsmodellen på många sätt skiljde sig 
åt fanns vissa likheter i deras sätt att framställa barnens roll i utvecklingen av genus.  
I utvecklingspsykologin var individen i fokus. Denna individ antogs ta emot normer 
och värden från kulturen. I socialisationsmodellen var det istället gruppen- och 
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omgivningen som fokuserades där det talades det om att denna omgivning överförde 
könsnormer som barnen lärde sig av.   
 Hur skulle den återgivande leken kunna förstås utifrån perspektiv som dessa - 
och hur kommer det sig att barnen upprätthåller, återger, förstärker och producerar 
stereotypa könsmönster? En möjlig tolkning skulle kunna vara att pojkarna lekte 
fysiskt, högljutt, med bilar och klossar och sida vid sida samt kommunicerade lite och 
använde mycket ljud, därför att de tagit till sig av- eller tagit emot normer ifrån 
omgivningen och kulturen för vad som är korrekt beteende för en pojke. På samma 
sätt lekte flickorna omvårdande lekar, sökte bekräftelse och delade in saker i fint eller 
fult samt var måna om att följa regler därför att de tagit till sig av – eller tagit emot 
normer ifrån omgivningen och kulturen för vad som är korrekt beteende för en flicka. 
 Detta skulle då även kunna användas för att förklara den medvetenhet barnen 
visade om vad som hörde till vilket kön, samt deras avståndstagande mot sådant som 
hörde till det motsatta könet. Utifrån socialisationsmodellen skulle dessa 
leksituationer gå att tolka som att barnen lekte som de gjorde därför att de, under sin 
uppväxt, fått positiv uppmärksamhet ifrån omgivningen när de lekt med barn av 
samma kön, eller när de lekt lekar som hör till det förväntade för det egna könet.  Det 
skulle också kunna tolkas som att barnen tog avstånd ifrån sådant som ansågs höra 
till det motsatta könet därför att de fått negativ respons när de närmat sig detta. Här 
framträder en bild av barn som mottagare av den aktiva omgivningens överföring, en 
bild som barndomssociologin riktat kritik mot (Löfdahl, 2004, s 27-28). 
 På vilka sätt utmanade, bröt och omformade barnen i våra observationer 
stereotypa könsmönster? Observationerna visade att både utvecklingspsykologin och 
socialisationsmodellen, trots goda avsikter och trots att de bidragit med viktig 
kunskap, har luckor i sina respektive teorier. Att barnen skulle vara mottagare räcker 
inte för att förklara det som visade sig i observationerna av denna studie där barnen, 
upprepade gånger och på många olika sätt, visat upp så kallade gränsöverskridande 
sidor i leken. I denna studie har egenskaper som att vara ömsint, högljudd, försiktig, 
dominant, lugn och vild framträtt hos både flickor och pojkar. Observationerna har 
också lyft fram att ett och samma barn kunde visa upp olika sidor av sig själv i olika 
leksituationer. Även vad gällde den återgivande leken var det någonting som 
saknades i utvecklingspsykologins- och socialisationsmodellens förklaringar. Att 
förklara dessa leksituationer som att barnen tagit emot normer ifrån omgivningen 
vore för enkelt. Vi menar att barnen i samtliga observerade leksituationer visade upp 
att de var aktiva i att hantera kulturella normer och förhandla om genus.  

 
5.5 Analyssammanfattning 
Även om utvecklingspsykologin och socialisationsmodellen skiljde sig åt och trots 
goda intentioner har dessa perspektiv framställt barnen som mottagare av normer 
som omgivningen överför. Som vi tidigare tog upp underströk delegationen för 
jämställdhet i skolan att barn bör ses som aktiva individer och aktörer i skapandet av 
sitt sociala liv (SOU 2010:66). I vår studie har det framgått tydligt att barnen, i allra 
högsta grad, är aktiva i det egna subjektskapandet, ett begrepp som den feministiska 
poststrukturalismen presenterade.  I resultatet och analysen av denna har en bild 
trätt fram av barn som aktivt iakttar sin omgivning och som sedan bearbetar de 
föreställningar de där stött på, i leken.    
 I denna lek såg vi hur de tolkade- och skildrade dessa föreställningar, provade 
på olika positioner och därmed skapade sin egen förståelse av världen och av sin plats 
i den. Vi såg hur de, ena stunden, verkade förstärka och framhäva skillnaderna, till 
exempel när Linnéa pratade om de svarta skorna som fula för att de är pojkskor – 
eller när Victor inte vill ha flätor för att han ”är kille, inte tjej”. Andra gånger agerade 
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de istället överskridande, till exempel när de lekte med barn av motsatt kön eller när 
flickorna lekte ”tjuv och polis”.     
 Precis som Connell (2002) beskrev det, med hänvisning till social forskning, såg 
vi att de flesta barn hade både ”manliga” och ”kvinnliga” drag, att det fanns multipla 
mönster av maskulinitet och femininitet och att relationerna inom- och mellan dessa 
kunde se ut på många olika sätt.  Med hänvisning till det som framkommit i denna 
studie kan vi bara instämma med Connell (2002) som menade att det blir 
problematiskt att hävda att det finns en ”könsroll” för respektive kön.  
 

6 Diskussion 
Här diskuteras dels metoden och dels det som framkommit i resultatet kritiskt. Vi 
tittar på vad studien har för betydelse för vår blivande yrkesroll som förskollärare, 
samt lämnar förslag på fortsatt forskning. 
 

6.1 Resultat- och metoddiskussion  
Syftet med studien var att undersöka hur och på vilket sätt genus förhandlas, 
upprätthålls men också utmanas mellan barn i den fria leken på förskolan. Detta ville 
vi ta reda på eftersom det finns lite forskning som belyser barns delaktighet i detta 
område. Vi ville också ta reda på detta för att öka kunskapen om hur 
utvecklingsarbeten med fokus på genus, kan utformas så att det sker ett gemensamt 
meningsskapande där både barn och pedagoger är delaktiga. Våra forskningsfrågor 
är; På vilket sätt upprätthåller, återger och förstärker barnen stereotypa 
könsmönster? På vilket sätt utmanar, bryter och omformar barnen stereotypa 
könsmönster?     
 Det som framkommer i resultatet av studien är att barnen, i motsättning till 
framställningen av barn som mottagare, visar upp att de är aktiva i att förhålla sig till, 
förhandla om, återge, producera, överskrida, omforma och bilda sig egna 
uppfattningar om genus.  Vidare kan vi, i likhet med Connell (2002), se att barnen 
visar upp multipla mönster av ”maskulinitet” och ”femininitet” och att relationerna 
inom och mellan dessa kan variera. Vi kan se olika sidor hos ett och samma barn och 
överlag växlade barnen friskt mellan olika sorters lekar och mellan olika lekkamrater. 
Att en av oss känner barnen kan ses som både en för- och nackdel. Vi upptäckte att 
det i och med detta, blir svårare att gå in som iakttagande snarare än deltagande 
observatör. En annan risk är att vi går in i observationen med förutfattade meningar 
om barnen som påverkar hur vi tolkar leken. Samtidigt ger det fördelar i och med att 
vi kan se barnen i en helhet, och komplettera våra observationer med tidigare 
kunskap om barnen. Och deras lekmönster kan vi sätta in observationerna i ett 
bredare sammanhang. Trots att vi har fyra heldagar samt regelbundna observationer 
från de tio veckorna rör det sig om relativt kort tid. Det är möjligt att resultatet har 
kunnat bli annorlunda om observationerna hade pågått under en längre tid. Däremot 
tror vi att denna tidigare kännedom om barnen kan ha underlättat och 
förhoppningsvis ger en mer rättvis bild. Om det hade funnits tillräckligt med tid, har 
det ultimata för studiens syfte naturligtvis varit att spendera mer tid på förskolan och 
även jämföra flera förskolor med varandra.   
 Något som skulle kunna ifrågasättas är att vi kategoriserat och grupperat 
barnens lek. Detta gör vi för att på ett tydligt sätt kunna visa upp flera sidor av 
barnens förhandlande om kön och för att kunna jämföra dessa i förhållande till skilda 
barnsyner och uppfattningar om genus. Under studiens gång har det tydligt framgått 
att barnens förhandlande om genus både är komplext- och kontextbundet, vilket 
också medför att det blir en utmaning att analysera utifrån denna indelning då leken 
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är så pass mångsidig och svår att placera i en bestämd kategori. En och samma 
leksituation kan innehålla flera olika aspekter och går att tolka på många olika sätt. 
Det finns till exempel delar av den ”överskridande” leken som var ”återgivande” och 
vice versa.  En risk är att den återgivande leken lyfter fram barnen som passiva, något 
vi försöker undvika. Vi ser att barnen, i allra högsta grad är aktiva producenter även i 
dessa leksituationer.      
 Att de i den genuskreativa leken ger intryck av att bryta mot en norm betyder 
däremot inte att det är något som barnen gör medvetet eller att de ser på det på 
samma sätt som vi vuxna gör. Det är inte säkert att barnen ser på sin lek som vare sig 
upprätthållande eller överskridande. För att få reda på barns uppfattningar och för 
att ge barn verkligt inflytande behöver pedagoger fortsätta att använda sig av barnens 
lek och, framförallt bjuda in barn till diskussioner och gemensamt utforskande om 
genus. I efterhand funderar vi på om det ändå inte hade varit givande att komplettera 
observationerna och bredda studien med barnintervjuer. I intervjuerna hade vi 
kunnat ställa frågor till barnen om vad de tänker om leken till exempel, vilka leker 
med vilka? Vad leker de för lekar? Har de någon favoritlek eller någon lek som de inte 
alls tycker om? Finns det några som inte leker med varandra? Vi hade då kunnat 
jämföra observationerna med vad som framkom i dessa intervjuer. Detta skulle ha 
kunnat lyfta fram barnens perspektiv och uppfattningar, snarare än våra tolkningar, 
då forskning visar att barn vet och förstår så mycket mer om makt och kön och etik 
än vad många uppfattar det som.      
 Hellman (2013) tar upp att forskning visar att det främst är barnen som är 
nyskapande och utmanar stereotypa könsmönster genom att förkasta, ändra och 
ifrågasätta de normer som visar sig för dem. Detta är något som hon kunde se i sin 
studie och något som även visat sig i denna studie. Vi menar, i likhet med Hellman 
(2008), att detta bör tas tillvara på. Trots att barnen i vår studie på många sätt 
utmanar genusordningen, visar forskning att det varken är lätt eller okomplicerat att 
vara den som går emot normen (Browne 2004, Davies 2003). För att motarbeta detta 
krävs därför ett aktivt genusarbete i förskolan.   
 

6.2 Relevans för yrket  
Som Dolk (2013) lyfter fram i Bångstyriga barn finns det i många genusarbeten 
tendenser till att vuxna trots goda intentioner, försöker leda barnen i ”rätt” riktning 
eller styra dem till bättre värderingar genom överföring. Hon har mött pedagoger 
som inte riktigt vet hur de ska förena genusarbetet med barns rätt till delaktighet. 
Löfdahl (2014) tar dessutom upp att det råder en asymmetrisk maktrelation mellan 
vuxna och barn, där det främst är vuxna som har agens.  
 Vad skulle då ett genusarbete med den syn på barn som aktiva, som 
framkommit i denna studie, innebära i praktiken? Från denna studie kommer vi att, 
till vår blivande yrkesroll som förskollärare, ta med oss flera delar. Vi har insett 
vikten och värdet av att, med ett normkritiskt arbetssätt, involvera barnen i 
eventuella förändringar och i utvecklingsarbeten med fokus på genus.  Dessa aktiva 
barn deltar i samhället och stöter där på kulturella föreställningar om genus. En 
naturlig konsekvens av detta, som vi kan se hos barnen i vår studie, är att de har 
mycket tankar om vad det innebär att vara flicka respektive pojke - och att dessa 
tankar kommer till uttryck i deras möten med varandra i leken. 
 Med detta som grund är vi eniga med bland andra Dolk (2011) som anser att en 
förutsättning för att nå barnen är att göra dem delaktiga. Detta förutsätter att vi, i 
enlighet med det normkritiska arbetssättet, är måna om att ta in barnens perspektiv, 
att vi lyssnar till deras tankar och utgår ifrån detta i genusarbetet (Browne, 2004; 
Dolk, 2011; Svaleryd & Hjertson, 2012). Vi instämmer med Ärlemalm-Hagsér och 
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Pramling Samuelsson (2009) vilka, i samma anda, talar för att barnen behöver få 
vara med i samtal där också deras uppfattningar och tankar får stå i centrum. Precis 
som Löfdahl (2004) menar vi att detta sätt att se på barn delvis innebär att de vuxna 
bör lyssna till barnens tankar, men också gå in på djupet, ifrågasätta och utmana 
dessa (Löfdahl, 2004). På det sättet blir det möjligt att hitta områden som vi 
gemensamt kan utforska i barngruppen (Browne, 2004; Dolk, 2011; Svaleryd & 
Hjertson, 2012). Vi ser att barnens tankar kan användas för att veta vad första steget i 
genusarbetet blir och för att veta hur man ska ta arbetet vidare till nästa steg. I 
anslutning till detta blir det också viktigt att uppmärksamma hur barnen reagerar på 
olika förändringar. Och att som förskollärare, ifrågasätta sig själv och sina beslut 
samt vara beredd på att tänka om, ifall barngruppen sätter sig emot, protesterar eller 
på annat sätt visar missnöje.    
 För detta ser vi ett behov av ökad kunskap och forskning om hur man, i 
förskolan, involverar barnen i utvecklingsarbeten med fokus på genus. Det finns 
många skickliga förskollärare ute i förskolorna som på många sätt redan arbetar med 
detta. Vi hävdar emellertid att en del av att vara förskollärare är att befinna sig i 
ständig utveckling. Det innebär att det alltid finns mer att lära och att det ständigt 
uppstår behov av kunskapsutveckling inom olika områden i förskolans verksamhet. 
Vi menar att genusarbetet är ett sådant område. Som Dolk (2011) tog upp är detta ett 
svårt område där diskriminering och fördomar förekommer trots att man strävar 
efter att ge alla barn samma möjligheter, vilket ytterligare motiverar ett behov av mer 
kunskap.       
 Vi anser att denna studie är värdefull för förskollärare därför att den visar på att 
barn, i leken ger uttryck för att de har tankar om sådant som rör kön och genus. Detta 
riskerar de vuxna att gå miste om så vida de inte är lyhörda. Vår förhoppning är att vi, 
genom att ha belyst barnen som aktiva i att producera, upprätthålla och utmana 
genus kan öppna upp för att utvecklingsarbeten och skapandet av nya och bredare 
normer, i större utsträckning, görs tillsammans med barnen där barnen får möjlighet 
till såväl delaktighet som inflytande. Detta i enlighet med det som bland andra 
Svaleryd och Hjertson (2012), Dolk (2011) och Browne (2004) tog upp om det 
normkritiska arbetssättet. På det sättet sker arbetet i enlighet med förskolans 
uppdrag på flera sätt, dels genom att förskolan arbetar för att motverka stereotypa 
könsroller och dels att de gör det genom att låta barnen vara delaktiga (Skolverket, 
2010). Vi tror att detta kan leda till nya insikter hos både barn och pedagoger, vilket 
skulle kunna leda till långvarig förändring. Som Browne (2004) tar upp under 
normkritiskt arbete måste vi vuxna släppa våra fördomar och våga lyssna, tro och lita 
på barns förmåga. Först då kan vi få ta del av den guldgruva av kunskap som barnen 
sitter inne med. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
I inledningen lyfter vi fram att det finns lite forskning som belyser barnens perspektiv 
och delaktighet inom området genus. Corsaro (2005b) anser att de strukturer och 
gemensamma handlingar, som visar sig i barnskamratkulturer bör studeras, något vi 
försökt att åstadkomma i denna studie och hoppas på att se mer av i framtida 
forskning.  I vår pilotstudie lyfte vi dessutom fram att förskolan förstärker stereotypa 
könsmönster. Forskning om genus och jämställdhet i förskolan kommer därmed att 
fortsätta vara både värdefullt och nödvändigt, så länge liknande resultat fortsätter att 
visa sig i olika undersökningar. Vi ser att det finns behov av mer forskning som berör 
barns delaktighet i genusarbeten. En intressant fortsättning på denna studie skulle 
vara att lyfta fram hur förskolor som låter barn vara delaktiga i genusarbetet arbetar 
och vilka resultat de kunnat se. Det skulle också vara värdefullt med forskning där 
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barn intervjuas och själva får beskriva sin lek – till exempel vilka de leker med, vad de 
leker för lekar, om de har någon favoritlek, någon lek som de inte alls tycker om och 
om det finns några som inte leker med varandra. Kanske skulle vi här få ta del av den 
guldgruva av kunskap som Browne (2004) talade om att barn sitter inne med?  
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Bilaga 1 

 
Information angående studie om könsnormer i förskolan 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Vi heter Amanda Berendji och 

Izabella Grenehed och är studenter på Mälardalens högskola i Nacka. Det har blivit dags att 

skriva vårt självständiga arbete och vår undersökning handlar om hur könsnormer förhandlas 

mellan barn i förskolan. Vi vill därför observera hur barn upprätthåller och överskrider 

könsnormer i den fria leken.  

 

Vi skulle vilja observera era barn i den fria leken. Under observationen tänker vi oss att vi 

håller oss i bakgrunden och antecknar, medan barnen leker fritt. Varken namn på barn, 

pedagoger eller förskolans namn kommer användas. Undersökningen kommer att presenteras 

i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen 

Diva. Om intresse finns kan ni få ta del av den färdiga uppsatsen.  

 

För detta behöver vi ert tillstånd. Deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Ni/barnet har 

rätten att när som helst avbryta ert deltagande utan närmare motivering och utan några 

negativa konsekvenser. De barn som inte vill delta behöver inte, även om ni föräldrar gett ert 

medgivande.        

 

☐Ja, mitt barn får observeras  

☐Nej, jag vill inte att mitt barn deltar 

 

 

Namn _________________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavare till ______________________________________________________ 

 

 

Kontaktuppgifter till ansvariga för undersökningen 

Student Amanda Berendji, 073-535 45 20, abi13001@student.mdh.se 

Student Izabella Grenehed, 070-713 12 34, igd13001@student.mdh.se  

Handledare Mia Heikkilä, 021-10 31 17, mia.heikkila@mdh.se  

 

 

Studentens underskrift ________________________________________________________ 

 

Ort __________________ 

 

Datum _______________ 
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