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Sammanfattning 

Denna uppsats avser att utforska förskolebarns köns- och subjektskapande i och i förhållande till 

lekar med ett actiontema, som Superman, tjyv och polis och transformers. Genom deltagande 

observation har jag samlat empiri som jag med feministiskt poststrukturellt perspektiv och 

diskursanalys analyserat. Studien går i motstånd mot en uppfattning om dessa actionlekar som 

sprungna ur ett maskulint behov. Genom att titta på hur tecknet ”kille” kopplas ihop med andra 

tecken, visar studien hur actionlekarna istället går att förstå som en arena där ting och företeelser 

konstrueras som maskulina. Studien visar även att actionlekar kan förstås som 

subjektspositioner i vilka barnen interpelleras in i, snarare än som naturligt inneboende behov 

för pojkar. En motstridig läsning av actionlekarna gör gällande att dessa inte enbart går att förstå 

som våldsamma, utan även som odlande av relationer. 
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Inledning 

I min lärarutbildning och ute på förskolor har jag ofta mött en uppfattning om pojkars lek kopplat 

till våld som någonting naturligt - om pojkars lekar med anknytning till våld som grundade i ett 

behov, ett behov av att bearbeta intryck från media av våldsamheter kopplade till manlighet. Jag har 

alltså fått intryck av en ganska utbredd uppfattning om att just pojkar behöver våld när de leker. 

Dessutom har jag inte kunnat undvika att märka att det också är ganska vanligt att många pojkar 

verkligen leker actionlekar som Batman, Spiderman, krig etc. Dessa kopplingar mellan våld, pojkar 

och lek verkar idag närmast självklar och så dominerande att den nästan är banal. Men just detta har 

gjort mig väldigt nyfiken och intresserad av att undersöka detta vidare och fått mig att vilja ägna 

den här tiden för examensarbete åt detta tema.   

När jag så gick Kajsa Ohrlanders kurs ”Genuspedagogik med pedagogisk dokumentation” på 

Pedagogiska institutionen i Stockholm fick jag upp ögonen för ett feministiskt poststrukturellt 

perspektiv och blev intresserad av de möjligheter som ges via detta perspektiv att ifrågasätta just 

sådant som verkar mest självklart och förgivettaget. Därför har den här uppsatsen kommit att på 

olika sätt behandla temat lek, våld och pojkar utifrån feministisk poststrukturalism. 

 

 

.  
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Bakgrund 

I svensk förskolas historia har synen på lek som naturlig och välgörande haft en stor inverkan på 

utformandet av den pedagogiska verksamheten. I läroplanen för förskolan lyfts leken fram som 

viktig och ses som positiv för barnens utveckling och lärande samt som ett sätt för barnen att 

”bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.”
 1
 Läroplanen lyfter även fram att förskolan bör 

utforma verksamheten för att möjliggöra för barnens lek och deras förmåga att leka. Friedrich 

Fröbel som utvecklade de tyska kindergarten (barnträdgårdar), vilka sedan spred sig till Sverige, var 

den första att använda sig av fri lek i undervisning.
2
 Han såg leken som en inneboende drift hos 

barn, en drift som han menade var de vuxna på barnträdgårdarnas, uppgift att understödja.
3
 En stor 

del av teorier om lek rör sig om en syn på leken som nyttig eller nödvändig för barns utveckling. I 

utvecklingspsykologi och socialisationsteorier ses leken till stor del som en arena med lärande och 

terapeutiska egenskaper. I psykoanalytiska teorier, med Sigmund Freud som utgångspunkt, ses 

leken som ett sätt för barnen att handskas med inre konflikter och att bearbeta situationer de stött på 

i verkligheten. Erik Homburger Erikson jämför leken med vuxnas behov av att ”tala ut” efter 

omtumlande händelser och ser leken som en ”skyddshamn” dit barn tar sina mest ”illa medfarna 

känslor” för ”reparation”.
4
 I Espen Jerlangs beskrivning av Eriksons perspektiv på lek så ses den 

som viktig för barns identitetsutveckling: leken ger möjlighet för barnen att skapa modellsituationer 

av verkligheten, i vilka de kan lära sig behärska sin kropp och drifter samt att identifiera sig med 

normer och könsroller.
5 
 

Charlotte Tullgren menar att två teoretiska synsätt har haft stor inverkan på hur vi idag ser på leken: 

Gregory Beatesons kommunikationsteori och ett kulturhistoriskt perspektiv med utgångspunkt hos 

Lev Vygotskij.
6
 Vygotskij menade att barns lek ger dem en möjlighet att befinna sig på en högre 

utvecklingsnivå än vad de annars gör. Genom skapandet av ”imaginära situationer” – situationer 

där objekten kan vara och betyda något annat än vad det brukar betyda – utvecklar barn ett mer 

abstrakt tänkande, i vilket de blir fria från det faktiska objektet och istället kan handla i förhållande 

till objektets betydelse. Genom att leka att en pinne är en pistol eller att man själv är en katt, befrias 

tanken från den faktiska situationen och de faktiska objekten. Leken blir på detta sätt i Vygotskijs 

teori en ingång till en högre utvecklingsnivå.
7
 

                                                      
1
 www.skolverket.se, 2011-03-03 Läroplanen för förskola,1998, s.6 och Läroplanen för förskola, 2011, 

s.8   

2
 www.ne.se  2011-02-04 Sökning på: Friedrich Fröbel. 

3
 Charlotte Tullgren: Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. Malmö: Malmö 

högskola, 2003. s.18 

4
 Erik Homburger Erikson: Barnet och samhället. Stockholm: Natur och Kultur, 1963 s.200 

5
 Sonja Egeberg och Espen Jerlang, Utvecklingpsykologiska teorier: en introduktion. Stockholm: Liber 

2008 s.82-83 

6
 Tullgren s.21 

7
 Lev Semenovic Vygotskij: ”Leken och dess roll i barnets psykiska utveckling”. I Lars-Christer 

Hydén (Red): Psykologi och dialektik. Stockholm: P A Nordstedhs, 1981 s.185 -199 

http://www.skolverket.se/
http://www.ne.se/
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I Batesons kommunikationsteoretiska resonemang om lek är en central poäng, att människor med 

metakommunikativa uttryck visar att ”nu är det på lek”.
8 
I kommunikationsteorierna ses leken som 

någonting människor har gemensamt med vissa djur. Flera kommunikationsteoretiker har 

exempelvis studerat apors lek för att titta på hur de använder dessa metakommunikativa uttryck.
9 
 

Den svenska lekförespråkaren Birgitta Knutsdotter Olofsson, som till stor del använt sig av 

kommunikationsteoretiska resonemang i sina böcker om lek, menar att vissa barn har svårt att lära 

sig dessa leksignaler och att det då är upp till vuxna att genom deltagande i leken lära dessa barn 

hur man leker. 

Valpar lär sig att behärska sin aggressivitet i samvaron med mamman och kullkamraterna. De 

lär hur man kan vara som hund, vad som gör ont och vad som går för sig. Ohämmad, uppdämd 

aggressivitet är farlig både mellan hundar och mellan människor. Att leka ut den i krigslekar 

och andra ”farliga” lekar är ett av naturens knep att skydda varandra. I bråklek och krigslek lär 

de sig att bemästra sina känslor, så att de inte så lätt råkar i panik av rädsla eller slår blint i 

raseri.
10

 

Citatet ovan är hämtat ur Knutsdotter Olofssons bok I lekens värld och det visar ganska tydligt 

hennes syn på lekar som rör våld. För Knutsdotter Olofsson är dessa lekar ett av ”naturens sätt” för, 

framför allt pojkar, att bearbeta en del av manlig könsroll – en del av rollen som är starkt 

förknippad med våld och som barnen främst kommer i kontakt med via massmedia, som nyheter 

och barnprogram. Hon använder ett, som jag uppfattar det, närmast klämkäckt tilltal i sina 

påpekanden av den viktiga leken: ”Så, ’tanter’, in i bråklek med er. Se i alla fall till att pojkarna får 

leka den.”
11

 Detta är en bok som jag stött på inom lärarutbildningen på Stockholm Universitet och 

som än idag används. Boken vänder sig främst till personal eller blivande personal på förskolor och 

förespråkar att personalen på förskolan låter barnen leka dessa, enligt Knutsdotter Olofsson, 

välgörande bråk- och krigslekar.  

Ett liknande resonemang för Didi Örnstedt och Björn Sjöstedt i en antologi som Skolverket givit ut, 

om jämställdhet på förskolan. De skriver om hur pojkar som sett Batman eller liknande på tv, 

genom lek måste få bearbeta händelserna på förskolan. 

Om man inom förskolan helst skulle vilja förbjuda dessa oftast störande lekar, bör man fundera 

över på vilken annan plats barnen i så fall kan få möjligheter att bearbeta intensiva och 

våldsamma actionupplevelser.
12

 

                                                      
8
 Gregory Bateson: ”A theory of play and fantasy”. I Jerome Bruner (Red): Play: Its role in 

development and evolution Harmondsworth: Penguin, 1976 s.119-121 

9
 Jan van Hooff:  ”A Comparative Approach to the Phylogeny of Laughter and Smiling“ I Jerome 

Bruner (Red): Play: Its role in development and evolution Harmondsworth: Penguin s.130-139 Donald 

S. Sade:“ An Ethogram for Rhesus Monkeys:AntitheticalContrast in Posture and Movement“.146-159 

I Jerome Bruner (Red): Play: Its role in development and evolution Harmondsworth: Penguin, 1976 

10
 Birgitta Knutsdotter Olofsson: I lekens värld. Stockholm: Liber, 2003 s.104 

11
 Ibid., s.99 

12
 Didi Örnstedt och Björn Sjöstedt: ”Vem är man om reklamen tystnar? Action Man, Barbie och 

annan masskultur i jämställdhetsarbete”. I Skolverket: Olika på lika villkor, En antologi om 

jämställdhet i förskolan. Stockholm: Skolverket, 1999, s.80 
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Det intressanta med dessa resonemang som Örnstedt och Sjöstedt använder sig av är att man i en 

bok om jämställdhet, där målet är att öka flickors och pojkars möjligheter bortom stereotypa 

könsroller, utgår just från dessa stereotyper. Genom att utgå från generaliseringar om pojkar och 

flickor som olika, blir också de pedagogiska konsekvenserna för hur man bör möta flickor och 

pojkar, olika. I ett resonemang om bristen på manliga förebilder i en kvinnodominerad barnomsorg 

frågar sig Örnstedt och Sjöstedt vilka möjligheter pojkarna har att bearbeta sina våldsamma 

upplevelser. 

Flickorna har många att identifiera sig med och pröva deras olika förhållningsätt. Men hur 

möter förskolans kvinnliga kollektiv som vanligen älskar fred, utagerande pojkar som vill ha 

strid och krig?
13

  

Naima Browne menar att det skett en förändring i synen på, superhjälte- och vapenlekar, som 

innebär att den, till skillnad från innan, tolereras eller till och med eftersträvas för pojkar. Hon listar 

tre argument som vanligen används för att rättfärdiga en förändrad och inställning till dem. Ett 

första argument är att unga pojkar behöver den form av fysisk aktivitet som denna lek erbjuder. Ett 

exempel som Browne ger, är att detta behov förklaras genom att hänvisa till pojkars, till skillnad 

från flickors, hjärnstruktur. Ett annat argument är att denna lek hjälper pojkar, som är nya inför 

språket, att utveckla detta språk. Browne ifrågasätter detta argument med att hänvisa till studier som 

visat på att superhjältekaraktärer ofta är ganska begränsade i sitt språkbruk. Ett tredje argument är 

att dessa lekar hjälper barn utveckla sin självkänsla och sociala färdigheter.
14

 Browne ifrågasätter en 

biologisk förklaring till skillnader mellan pojkar och flickor som skulle ligga bakom diskurser och 

strukturer, detta genom att göra alternativa läsningar av forskning som visar på biologiska 

skillnader mellan flickor och pojkar – läsningar som istället fokuserar strukturella förklaringar.
15

 

Browne frågar sig sedan: om pojkar har ett behov av superhjälte- och vapenlekar borde inte även 

flickor ha detta behov? Och om även flickor har detta behov: varför är det främst pojkar som ägnar 

sig åt dem? Istället för att utgå från att barnen har ett behov av dessa lekar, resonerar Browne i sin 

studie utifrån att det är olika diskursiva positioner som görs möjliga för pojkar och flickor.  

Ett övergripande syfte med min studie är att undersöka liknande lekar som Knutsdotter Olofsson 

beskriver som krigslekar och bråklekar och som Browne beskriver som vapen- och superhjältelek.  

Jag kommer dock inte att förstå dessa lekar med hjälp av biologiska eller utvecklingspsykologiska 

förklaringar, som ett behov hos pojkar för bearbetning av en våldsam könsroll. Eller skillnader i 

hormonproduktion mellan könen som skapar olika lekar och kopplar ihop pojkar och våld som 

någonting naturligt. Istället kommer jag, likt Browne, att resonera kring dessa lekar med diskursiva 

förklaringar och en feministisk poststrukturell begreppsapparat. Samt titta på hur våld och 

maskulinitet konstrueras som någonting hoplänkat. 

                                                      
13

Örnstedt och Sjöstedt, s.84 

14
 Naima Browne: Gender Equity in the Early Years. Maidenhead: Open Univesity Press, 2004, s.78-

80 

15
 Ibid., s.22-40 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Tullgren beskriver ett spänningsområde inom skandinavisk lekforskning som pedagogens 

inblandning i leken eller ej.
16

 Till skillnad från exempelvis Gunilla Lindqvist – som lyfter fram de 

vuxnas roll i att locka barn in i lek
17

 – så menar Tullgren att andra forskare utifrån ett 

barnperspektiv visat på att barnen tycker att pedagogernas inverkan på leken inte alltid är till det 

positiva.
18

 Dessa menar att barnens tankar om leken skiljer sig från vad pedagogerna ser som god 

lek.
19

 I Annica Löfdahls avhandling lyfter hon fram ett perspektiv där barn ses som kompetenta 

sociala aktörer och även gör motstånd mot vuxna värderingar och normer.
20

 Tullgren använder en 

foucaultsk syn på hur maktförhållanden skapar människor som produktiva och nyttiga. I förhållande 

till leken fokuserar hon det lekande barnet som en konstruktion och synliggör pedagogers styrning 

av barns lek på en förskola och pekar på att barnen styrs i namn av framtiden, med mål att skapa 

välgörande kompetenser hos barnen och mot sådant som anses ligga inom det normala för barn. 

Barnen skapas genom detta i en relation till en tanke om vad samhället kommer att kräva av dem. 

Hon delar in vad pedagogerna styr mot i tre teman: att barn leker, vad barn leker och hur barn leker. 

Barnen styrs mot att vara aktiva och ”fria” samt från att ”stå vid sidan” av leken och lekar som ses 

som stereotypa. Även från lekar som Tullgen beskriver som ”olagliga”: tjyvar, superhjältar eller 

andra ”otäckingar”, samt lekar som stör, är livfulla och högljudda – mot lekar som ses som 

”nyttiga”: konstruktionslekar och familjelekar. På detta sätt konstrueras det normala barnet som ett 

lekande sådant och normala lekar som, i mån av framtiden, ses som nyttiga.
21

 

Kvinnokultur på förskolan 

I forskning om förskolan är en vanlig uppfattning att det på förskolan, i stort, råder en kvinnokultur 

– i och med att man historiskt och även idag ser förskoleläraren som en person med typiskt 

                                                      
16

 Tullgren, s.25 

17
 Gunilla Lindqvist: Lekens estetik. En didaktisk studie om lek och kultur i förskolan. Karlstad: 

Högskolan i Karlstad, 1995, s.263 

18
 Tullgren, s.26 

19
 Ibid., s.25 

20
 Annica Löfdahl: Förskolebarns lek: en arena för kulturellt och socialt meningsskapande. Karlstad: 

Karlstad University Studies, 2002, s.108 

21
 Tullgren, s.61-83 och 112-116 
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kvinnliga egenskaper, som fostrande och modrande.
22

 Denna kvinnokultur menar exempelvis 

Tullgren uppmuntrar lekar av mer kvinnlig karaktär och motverkar lekar med mer manlig karaktär 

som rör våld och bråk av olika slag.
23

  Marie Nordberg beskriver en diskurs inom förskolan som 

bygger på positivt särartstänkande, rörande flickors och pojkars skilda behov och vidare en diskurs 

om ”den farliga kvinnomiljön”, där pojkar tar skada av bristen på manliga förebilder.
24

 Exempel på 

detta synsätt kan man se i beskrivningar av att situationen med få manliga förskolelärare innebär att 

pojkarna på förskolan inte har någon att identifiera sig med på förskolan och istället identifierar sig 

med actionhjältar och andra våldsamma figurer från tv.
25

 Ann-Christine Vallberg menar att pojkar 

då ”tränas” in i en mer ”tillåtande våldsinställning”.
26

  Ett annat exempel, där jag kan läsa ut dessa 

diskurser, är i Knutsdotter Olofssons beskrivning, i ”metodlitteratur”, om pojkar och flickors olika 

behov av lekar. Hon menar att pojkarna i treårsåldern får en ökad testosteronproduktion och då 

börjar leta andra förebilder än mamma och pappa och istället finner andra förebilder via media som 

tillhör den manliga könsrollen. För att kunna bearbeta den bild av ”supermanliga” våldsamma 

idoler menar hon att det är viktigt att pojkarna får leka det de vill: krig, bråklekar och andra 

våldsamma lekar. Problemet menar hon är att ”tanterna” på förskolan inte är vana vid dessa lekar 

och att barnen därför inte får möjlighet att leka dem.
27

 

Nordberg förhåller sig kritisk till detta särarttänkande och menar att ett sådant synsätt skapar en 

pedagogisk praktik med två polariserade kön, som ses som i grunden biologiskt olika. Manliga 

förskollärare förväntas då inneha speciella ”manliga” egenskaper och att en stereotyp manlighet 

cementeras. Hon pekar på att idén med att försöka få in män i förskolan har setts som ett 

jämställdhetsprojekt, men att det ofta istället riskerar att upprätta en traditionell uppdelning av 

manligt respektive kvinnligt kodade uppgifter mellan personalen. De manligt kodade uppgifterna 

som de kvinnliga pedagogerna gjorde innan, riskerar att hamna på männens bord. Hon menar inte 

att det är dåligt att få in manliga pedagoger på förskolan, men att detta inte per automatik skapar en 

mer jämställd förskola eller ett mer jämställt samhälle.
28

 

                                                      
22

 Tullgren s.26-27 

23
 Ibid., s.98-101 

24
Marie Nordberg: Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, 

maskulinitet, femininitet och heteronormativitet. Göteborg: Göteborgs universitet, 2005, s.89 och 92-

94 

25
 Se bland andra. Gunni Kärrby: Könsskillnader och pedagogisk miljö i förskolan. Göteborg: 

Göteborgs universitet, 1987, s.91 och 12 

26
 Ann-Christine Vallberg: Synen på krigsleksaker och videovåld hos flickor och pojkar på olika 

skolstadier. Malmö: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. 1991, s.61 

27
 Olofsson. I lekens värld, s. 104-110 

28
 Nordberg, s.332 och 336 
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Studier om lek med fokus på könsskillnad 

Det har gjorts flera studier på barns socialisation eller interaktion i leken med fokus på kön. Dessa 

har till stor del fokuserat på skillnader mellan pojkar och flickor som generaliserade grupper.
29

 I 

dessa texter fokuseras könsroller som socialt skapade och som barnen, under sin barndom, lär in. 

Ingeborg Lødrup Kvalheim pekar i sin studie på skillnader i vad flickor och pojkar leker: hon såg 

att pojkarnas lek innehöll fler roller och att pojkarna, i leken, även använde sig mer av fler föremål 

än flickorna. Utifrån detta så funderar hon på om det skilda lekmönstret skapar olika sätt för pojkar 

och flickor att tänka. I leken såg hon också att det oftast fanns en ledarroll och att egenskaperna för 

denna roll skiljde sig åt mellan pojkar och flickor. Då de ledaregenskaper som värderades högt hos 

flickorna var att kunna dirigera de andra barnen i leken, så beskrivs pojkarnas lek istället som en 

ständig maktkamp om denna ledarroll. Gunilla Kärrby använder sig av ett interaktionistiskt 

perspektiv på barns lek, kön ses här som en social klassifikation som skapas i ett samspel mellan 

biologi och miljö. Kärrby beskriver ett förhållande där könsidentiteten skapas i samspel mellan å 

ena sidan barns aktiva tolkande och uppfattning av sociala fenomen, och å andra sidan vuxnas olika 

bemötande av flickor och pojkar.
30

 I sin studie jämför hon, likt Kvalheim, hur pojkar och flickors 

lek skiljer sig åt. Hon pekar på hur äventyrslekar är vanligare bland pojkar och att de då också var 

mer dramatiska än flickors äventyrslek. Hon menar även att flickor oftare, om än inte lika ofta som 

hon förväntat sig, lekte lekar inom kategorin hemmasfären. Dock rörde sig pojkars hemmalek ofta 

om ”bilmeck”, kojbygge etc. För att visa hur miljön påverkar barnens handlande jämför hon även 

grupperna daghemsbarn och deltidsbarns lek och menar att fantasileken var mer könsstereotyp hos 

deltidsbarnen. 

Kärrby refererar till Annerblom som skriver att pojkar från femårsåldern börjar hålla samman i 

grupper med en ledare medan flickor oftare leker i par, utan att någon är ledare.
31

 I Philip Lalander 

och Thomas Johanssons bok Ungdomsgrupper i teori och praktik skriver de om forskning på 

ungdomsgrupper utifrån kön, i vilken killar beskrivs som organiserade i grupper, medan tjejer 

beskrivs som organiserade i par. Tjejernas organisering beskrivs som ”väninnedyader”, i vilka 

”odlande av intima relationer” pågår, genom prat om känslor och romantiska drömmar i intima 

sfärer, som är åtskiljda från det offentliga. Samtidigt som Lalander och Johansson lyfter fram denna 

bild så kritiserar de den som en polarisering. För att nyansera denna bild beskrivs istället exempel 

på hur tjejer inte organiserar sig i denna tvåsamhet och istället organiserar sig kollektivt, som i den 

feministiska rörelsen ”Riot grrrl”, eller i idrotter med mer individuella drag, som boxning och 

friidrott. De efterlyser även forskning om killars organisering i ungdomsgrupper som bryter mot 

denna polariserade bild, och istället synliggör killar som skapar dyader snarare än ”killgäng”.
32

 

Även Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg, som skriver om kön ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv, pekar på denna uppdelning av killar i gäng och tjejer i dyader i 

skolåldern. De pekar dock även, utifrån en studie av Berentens, på att pojkar redan i tre, fyra års 

ålder och senare i fem till sju års ålder, bildar dessa grupper – det bör tilläggas att Bjerrum Nielsen 

                                                      
29

 Se bland andra Ingeborg Lødrup Kvalheim: Hur barn lär sig sociala roller. Stockholm: Liber, 1981, 

s.33-63 och Kärrby. 

30
 Kärrby, s.87 

31
 Ibid., s.12 

32
 Philip Lalander och Thomas Johansson: Ungdomsgrupper i teori och praktik Lund: 

Studentlitteratur, 2007, s.143,153-163 och 170-171 
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och Rudberg liknar dessa grupper vid ”omogna kollektiv”, med otydliga roller, där alla inblandade 

kan inta samma lekidentitet. Som jag förstår Bjerrum Nielsen och Rudberg så ska detta snarare 

förstås som individuell lek i grupp. Denna lek menar de ofta slutar i en ”explosion” där pojkarna 

planlöst springer omkring, skjuter och ropar – vilket de förklarar med pojkars, i dessa åldrar, brist 

på ”relationell kompetens”.
33

 

Studier på lek med fokus på könsskapande 

Under senare år har ett intresse för barns lek ur ett könsperspektiv väckts, som inte i lika stor 

utsträckning rör skillnaderna mellan könen.
34

 Denna forskning har, istället för att fokusera 

skillnader i hur flickor och pojkar gör, fokuserat på vilka normer barnen upprätthåller, skapar och 

konstituerar sig själva i förhållande till. Bronwyn Davies, som intresserar sig för barns lek utifrån 

ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv, kritiserar de socialisationsteorier som exempelvis 

Kvalheim använder sig av, för att de framställer könsmönster som överförda från vuxen till barn 

och barn som passiva mottagare av dem. Istället beskriver Davies barn som aktörer som aktivt 

förhandlar könsnormer och att kön görs på olika sätt i förhållande till dessa normer, snarare än att 

det skulle röra sig om fasta könsmönster som övas in. Davies ifrågasätter även tanken om en fast 

identitet och menar istället att vi positionerar oss olika genom olika diskurser och att identiteten 

eller subjektet då blir multipel. Utgångspunkten för denna forskning har sina fötter i den tredje 

vågens feminism och lutar sig till stor del mot Butlers subjektsteori, med en syn på att kön skapas 

performativt.
 35

 Med detta menas att det inte finns någon könsidentitet bakom de handlingar vi som 

subjekt gör.
36

 Tanken om en könsidentitet skapas istället genom dessa handlingar i ett ständigt 

görande. Kön är alltså med detta perspektiv någonting som ”görs” och som 

förkroppsligas/materialiseras i vårt görande.
37

 Jag kommer att utveckla resonemanget om 

performativitet och multipel subjektivitet senare i teoridelen. 

Christian Eidevald kritiserar den forskning som fokuserat skillnad mellan kön då de genom att 

generalisera dessa skillnader samtidigt reproducerar dem. Samtidigt menar han att dessa studier 

varit viktiga för att synliggöra hur barn diskrimineras utifrån kön.
38

 För att synliggöra hur olika 

tolkningar eller läsningar av situationer är delaktig i skapandet utav makt och hur olika diskursiva 

föreställningar om kön producerar makt via dessa läsningar. För att visa på komplexiteten i 

situationen, skissar Eidevald upp två olika synsätt på kön och könsskillnader, som han sedan 

                                                      
33

 Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg: Historien om flickor och pojkar : könssocialisation i 

ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 1988, upplaga 1991, s.117 och 164-168 

34
 Se bland andra: Bronwyn Davies: Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber, 2003, Christian 

Eidevald: Det finns inga tjejbestämmare. Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och 

lek. Högskolan i Jönköping, Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, 2009 och Anette 

Hellman: Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola. 

Göteborg: Göteborgs universitet, 2010 

35
 Se nedan om performativitet s.12 

36
 Hellman, s.44 

37
 Eidevald, s.51 

38
 Ibid., 24-27 
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använder för att läsa förskolesituationer på olika sätt utifrån. Dessa läsningar menar han skall inte 

förstås som varandra uteslutande, med en läsning som är den rätta, utan istället ses som olika sätt att 

förstå situationen på. Ett första synsätt kallar han ”Vi föds till flickor och pojkar” som bygger på en 

essentiell och biologisk förklaring av kön som varandras motsatser – skillnaderna mellan könen 

förklaras med hormonella, anatomiskt utvecklingsmässiga förklaringar. Pedagogernas uppgift 

utifrån denna syn blir att bemöta dessa olikheter och att träna barnen inför olika könsroller. En 

andra syn på kön kallar han ”Vi görs till flickor och pojkar” som istället pekar på kön som social 

konstruktion som skapas eller reproduceras språkligt. Könen som varandras motsatser är då 

någonting som skapas genom att vi uppfattar dessa som motsatser. Kön blir i detta synsätt 

någonting flytande som görs olika i förhållande till diskursiva föreställningar snarare än någonting 

som är. Efter att ha läst utifrån dessa två synsätt gör han av varje situation en tredje överskridande 

läsning i vilken han går till motstånd mot de föreställningar som de två första läsningarna 

genererat.
39

 Det mest intressanta med Eidevalds studie, enligt mig, är inte vilka resultat varje 

läsning genererar, utan hur de olika läsningar visar upp komplexiteten i hur en och samma 

leksituation kan förstås, utifrån olika föreställningar om kön. 

Anette Hellman belyser, i sin av handling om normer rörande pojkighet på en förskola, hur ett 

intersektionellt förhållandet mellan diskurser utifrån ålder och kön samverkar. De äldre barnen i 

hennes studier som lekte ”rätt” i förhållande till kön bestämde mest i leken. De äldsta tjejerna hade 

mest att säga till om i lekarna som var kodade kvinnliga och de äldre pojkarna i leksituationer som 

var kodade manliga.
 
Hon visar även på hur barnen förhandlar i leken om positionen ”pojke”, 

snarare än att peka på hur denna position genererar en viss typ av lekar vilket jag skriver mer om 

nedan.
40

 

Skrivet om lek med våldsanknytning med fokus på kön eller genus 

Här vill jag med Knutsdotter Olofssons ”metodlitteratur” exemplifiera en diskursiv syn på 

actionlekar som någonting pojkar är i behov av. Nämnas bör att dessa resonemang om bråklek och 

krigslek kommer ifrån ”metodlitteratur” hon skrivit och det är mycket oklart vart resonemangen är 

tagna ifrån och skall inte ses som forskning. Knutsdotter Olofssons syn på våldslekar, eller 

bråklekar respektive krigslekar som hon kallar dem, kan beskrivas som dubbel – som någonting 

naturligt och konstruerat på samma gång. Dels som uppkommen av en skadlig del av en manlig 

könsroll, som pojkar via dessa lekar bearbetar, men även som någonting av naturen givet, då 

pojkarna likt apor och kattungar ”rumblar” runt och låtsasslåss.
 
Centralt för Knutsdotter Olofssons 

resonemang är att pojkar behöver leka dessa lekar för att undvika problem i framtiden. Hon menar 

att om man inte lär sig reglerna för bråklek (samförstånd, ömsesidighet, och turtagande), i unga år – 

tillsammans med en våldsam manlig könsroll, kan detta få förödande konsekvenser. Flickor, menar 

hon, slutar bråkleka i tre års ålder – och frågar sig om de inte skulle behöva bråkleka mer, då flickor 

som slåss gör det utan regler, med naglar och tänder. Under titeln ”Leka krig” beskriver Knutsdotter 

Olofsson aggressiv lek som en säkerhetsventil – framför allt pojkar menar hon måste få leka ut 

dessa lekar, för att bearbeta rädslor och aggressivitet och på så sätt lära sig att bemästra sina 

                                                      
39

 Eidevald, s.80-85 

40
 Hellman, s.167-169  
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känslor.
 41

 I en annan bok hon skrivit, med tydligare referenser till forskning, pekar hon istället 

tydligare på dessa lekar som en följd av kulturell inlärning, hos pojkar.
42

 

I ett försök att försöka förstå barns superhjältelek och könskillnader i den har Browne intervjuat 

barn på en förskola. Browne beskriver rollek som ett sätt för barnen att undersöka vilka de kan bli 

och hur de vill att andra ska se och positionera dem utifrån diskursiva föreställningar om manligt 

och kvinnligt. Hon menar att det då inte blir så märkligt att föreställa sig en skillnad mellan vad 

pojkar och flickor leker, då barnen enbart intar de diskursiva positioner som gjorts möjliga för deras 

kön. Vidare pekar Browne, genom sina intervjuer, på att superhjältelek till stor del handlar om att 

hylla och utforska manlig styrka och hegemonisk maskulinitet.
43

 Hon synliggör också en skillnad i 

karaktär hos manliga och kvinnliga superhjältar. Då manliga superhjältar bär traditionellt manliga 

egenskaper så bär kvinnliga superhjältar traditionellt kvinnliga egenskaper, som vänlighet och 

omhändertagande. Detta, resonerar hon om, kan få långtgående konsekvenser för vilka positioner 

som dessa karaktärer gör tillgängliga för barnen, som könade individer. Hon menar att denna 

diskursiva uppdelningen i två kön som olika, resulterar i olika sätt för barnen att positionera sina 

kroppar. Detta leder till i att diskurser om manliga och kvinnliga kroppar blir inskrivna i barnens 

kroppar. Via superhjälteleken menar hon, som jag förstår det, att pojkarna intar vissa traditionellt 

maskulina poser – spänner sina muskler och engagerar sig i fysisk kroppskontakt – vilket innebär 

att normer om superhjältar och maskulina kroppar materialiseras hos pojkarna.
44

 

Likt Browne intresserar sig Hellman för superhjältelek och tar upp några observationer med 

Batmanlek på en förskola. Till skillnad från Browne beskriver inte Hellman denna lek som främst 

utförd av killar, istället visar hon på en mer komplex bild av de förväntningar som finns på flickor 

och pojkar utifrån kön. Hellman fokuserar istället på förhandlandet av könsnormer i dessa lekar, 

samt vikten av att positionera sig i enlighet med könsnormer. Ett exempel som Hellman tar upp är 

pojkar som leker en mer omsorgsinriktad Batmanlek som kunde innefatta att de var Batmanpappor 

som nattade sina bebisar. Hellman menar även att andra markörer, som färg på leksaker och kläder 

eller ålder på barnen, ofta utgjorde större betydelser för att vara ”rätt”, än vilket kön barnen har.
45

 

                                                      
41

 Olofsson. I lekens värld, s.93-104 

42
 Birgitta Knutsdotter Olofsson: Lek för livet: en litteraturgenomgång av forskning om förskolebarns 

lek Stockholm: HLS förlag, 1989, s.100-101 

43
 Se vidare nedan under ”maskulinitet” s.16-17 

44
 Browne, s.77-95 

45
 Hellman, s.173-185 
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Teori 

Tre vågor av feminism 

En vanlig förekommande uppdelning av feminismen är i form av tre vågor. En första vågen – 

liberalfeminismen – har sina rötter i kampen för kvinnlig rösträtt och andra politiska rättigheter i 

början av nittonhundratalet. Denna kamp ses främst som en kamp om rättigheter: att kvinnor ska få 

tillgång till samma rättigheter som män. Ett exempel på ett sådant synsätt kan kanske främst i 

dagens Sverige ses i kampen om kvinnors representation i styrelserummen. Till en andra våg 

hänvisas ofta tillbaka till en rad feministiska rörelser på 60-och 70talet, som radikalfeminism och 

marxistisk feminism. Radikalfeminismen bygger till stor del på en kritik mot en generell 

underordning av kvinnor och en överordning av män i ett patriarkalt system, som är överordnat alla 

andra strukturella hierarkier. Övrigt kan sägas att den andra vågens feminism i stort har byggt på 

stora strukturella förklaringar som rör detta patriarkala system, men i marxistisk feminism även 

ojämlikhet mellan könen som sprunget ur klassamhället. Ur den tredje vågens feminism har det 

kommit kritik mot idén om gruppen kvinnor som ett sammanhållet politiskt subjekt. Istället har 

fokus hamnat på hur olika förtryckande strukturer samverkar intersektionellt och en kritik mot hela 

tanken på en uppdelning av kön i två kategorier.
 46

  

Det är till denna våg den feministiska poststrukturalismen måste räknas, vilken också kommer att 

utgöra teoretisk grund för min studie. Det måste här dock påpekas att detta sätt att dela in 

feminismen i tre vågor är en grov förenkling och en generalisering av feminismen. Jane Freedman 

framhåller en kritisk tanke om att detta sätt att kategorisera feminismen kan skapa en bild av att 

inga feministiska tankar florerat mellan dessa vågor eller att det osynliggör det som inte passar in i 

denna beskrivning.
 47

  

Dikotomin man - kvinna  

I feministisk poststrukturalism ses den socialt, språkligt, konstruerade världen som skapad utifrån 

bipolära motsatsförhållanden. Davies beskriver det som att ” den verkliga spridningen av mänskligt 

beteende kläms in i en bipolär modell.”
48

 Det som är avvikande bortses ifrån eller förändras för att 

passa in i den bipolära konstruktionen. Inom feministisk poststrukturalism är dekonstruktion av och 

försök att upplösa det bipolära motsatsförhållandet mellan ”man” och ”kvinna” en central del. 

Centralt är även att försöka sudda ut skillnaden mellan ett biologiskt kön och ett socialt genus, då 

man menar att det inte går att säga vart det sociala börjar och det biologiska slutar. Hillevi Lenz 

Taguchi beskriver hur poststrukturalister ofta anklagas för att förneka verkligheten, men menar 

                                                      
46

 www.ne.se 2011-02-22, sökt på kvinnorörelse. Jane Freedman: Feminism: en introduktion. Malmö: 

Liber, 2003, s.11-12 

47
 Freedman, s.11-12 

48
 Davies, s.35 
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istället att det inte går att välja mellan konstruktion och verklighet, snarare vill hon se en upplösning 

eller ett utsuddande av gränsen dem emellan.
49

  

Makt 

Claire Colebrook pekar på Karl Marx ideologibegrepp som ett radikalt, och det första i sitt slag, 

steg mot att förändra förhållandet mellan teori och praktik – genom att sätta fokus på hur praktik, 

handlande och begär påverkas av teorier, idéer och begrepp. En feministisk poststrukturell syn på 

hur subjektivitet skapas bygger till stor del på Michel Foucaults maktbegrepp, som i likhet med 

Marx ideologibegrepp ser makt som producerat språkligt i form av teori och idéer. Dock skiljer de 

sig åt, då ideologibegreppet synliggör hur idéer och teori producerar maktförhållanden som enbart 

styr individers handlande, så menar Foucault även att makten är en förutsättning för dessa 

handlanden. Om Marx ideologibegrepp synliggör vad som förvrängs eller förtrycks av ideologi så 

ska makt, i Foucaults mening, ses som någonting som producerar självaste livet.
50 

Det finns inget 

liv innan eller före, för makten att förtrycka, då makten är det som utgör grunden för detta liv. 

Alltså blir makt, utifrån detta sätt att se det, ingenting som enbart förhindrar, förbjuder eller sätter 

gränser för vad som är tillåtet utan makten skall även ses som produktiv. I Sexualitetens historia 

försöker Foucault göra upp med en syn på sexualiteten som förtryckt av makten och pekar istället 

på sexualitet som producerad i och av makt. I talet om sexualiteten och i viljan att komma 

underfund med sexualitetens natur – i biktstolar, i psykoanalys och i vetenskapen – skapar det som 

sägs förtrycka sexualiteten istället sexualitet
51

. Utifrån Foucaults perspektiv är makt inte heller 

någonting som kan innehas eller någonting som vissa personer har över andra. Inte heller är det 

någonting som utövas av ”dem där uppe” mot ”dem där nere”, utan ska snarare ses som någonting 

som bildas i det lilla, ”i produktionsapparaterna, familjerna, smågrupperna och institutionerna” – 

för att sedan sprida sig genom hela samhället.
52

 Makt, enligt Foucault, finns inneboende i alla olika 

relationer och makten är aktiv skapare utav dessa relationer.
53

 Lenz Taguchi beskriver makt utifrån 

Foucault som något som skapas hela tiden, som subjektet och subjekten runt omkring är del av att 

skapa – en makt som inte enbart trycks på utifrån utan utgör makt när vi gjort innebörderna i den till 

något förgivet taget.
54

 Diskurs är ett begrepp som ofta kopplas ihop med Foucault och som även 

flitigt används inom feministisk poststrukturalism. Diskurs skulle förenklat kunna sammanfattas 

som en sammanflätning av olika praktiker och föreställningar, om och inom ett visst område.
55

 Ett 

annat sätt att formulera begreppet diskurs skulle kunna vara att det är maktproducerande utsagor om 

sakers tillstånd. Foucault har bland annat formulerat diskurser som: ” praktiker som systematiskt 

                                                      
49

 Hillevi Lenz Taguchi: In på bara benet. En introduktion till feministisk poststrukturalism. 

Stockholm: HLS Förlag, 2004, s.40 

50
 Claire Colebrook: Gilles Deleuze: En introduktion. Göteborg: Bokförlaget Korpen, 2010, s. ix-x 

51
 Michel Foucault: Sexualitetens historia. Band 1. Viljan att veta. Göteborg: Daidalos AB, 1976, 

utgåva 2002, andra tryckningen. 

52
 Foucault, s.104 

53
 Foucault, s.101-107 

54
 Lenz Taguchi, s.62-63 

55
 Se bland andra: Lenz Taguchi, s.15 och Tullgren, s.35 
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formar de objekt om vilka de uttalar sig”
56

 Tanken om praktiker och föreställningar som inneslutna 

i diskurser, är centralt i feministisk poststrukturell förståelse av subjektsskapande – det är i 

förhållande till dessa, som vår subjektivitet skapas.
57

 Lenz Taguchi menar att dessa diskurser 

produceras och reproduceras av ett kollektiv av subjekt (individer), liksom av det enskilda subjektet 

i form av olika praktiker, samtidigt som dessa diskurser skapar dessa subjekt.
58

 Med andra ord: 

utifrån detta synsätt, är makt och subjektivitet varandra konstituerande, de skapar varandra – ingen 

makt utan subjektivitet och ingen subjektivitet utan makt. 

Performativitet 

Ett begrepp som vanligtvis knyts till Judith Butler är performativitet. Butler använder detta begrepp 

för att formulera tesen om att kön
59

 inte är någonting konstant, utan något som skapas performativt 

– någonting som görs eller iscensätts. Performativitet bör dock inte ses som ett enskilt görande utan 

som ett upprepande av görande, genom vilka diskurser materialiserar den effekt – de könsskillnader 

eller den sexualitet – som diskursen påstår finns.
60

 Det finns, enligt Butler, inget kön eller 

könsidentitet före handlingar och göranden, utan det upplevda könet och könsidentiteten är ett 

resultat av dessa handlingar. Det finns inget före diskursen om kön som genererar män och kvinnor, 

utan själva görandet av dessa kategorier genererar kategorierna som ett före, som någonting innan 

konstruktionen. Butlers performativitetsteori kan sägas vända på en dominerande föreställning, i 

vilken kön ses som orsak, och handling som verkan. Istället, enligt Butler, skapar dessa handlingar 

kön som en orsak och konstruktionen av kön som orsak döljer detta som en konstruktion.
61

 I 

förordet till Bodies that matter skriver Butler om hur en misstolkning av denna performativitetsteori 

har varit: om kön enbart är någonting som görs borde man kunna gå till garderoben och välja kön 

på morgonen när man vaknar. Hon menar dock att den möjligheten inte finns, då detta kön 

uppenbarligen inte setts som ens kön från start och att ett sådant köns existens inte ligger inom 

ramen för den diskursiva uppdelningen av två kön.
62

 Vi väljer alltså inte vårt kön, däremot finns det 

sätt att göra motstånd mot tilltalen man och kvinna i själva tillägnandet av dem.  

                                                      
56

Iver B. Neumann: Mening, materialitet, makt: en introduktion till diskursanalys. Lund: 

Studentlitteratur, 2003, s.17 

57
 I feministisk poststrukturalism pratar man ofta om subjektivitet eller multipelt subjekt, för att belysa 

att det inte handlar om ett enhetligt subjekt eller identitet. Se vidare i avsnittet ”En uppgörelse med ett 

fritt väljande subjektet, för ett feministiskt poststrukturellt agentskap” på s.16. 

58 
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 I fråga om kön eller genus, där kön setts som av biologin givet och genus som kulturellt skapat, går 

det i en butlersk definition av kön och genus inte att göra denna distinktion. Detta då även kön ska ses 
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urval av Tiina Rosenberg. Stockholm: Natur och Kultur, 2005 
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 Judith Butler: Bodies that matter: on the discursive limits of “sex”. New York: Routledge, 1993, s.2  

61
 Judith Butler: Genustubbel: feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos, 2007, s.220 

62
 Butler. Bodies that matter, s.x 



 15 

Interpellation  

Butler använder sig av Louis Althussers begrepp interpellation för att beskriva subjektets 

tillblivelse. För att förklara detta begrepp använder hon sig, liksom Althusser, av ett exempel med 

en polis som tilltalar eller tillrättavisar en person med ett ”Du där!” I tilltalet menar hon att 

subjektet formeras i en viss position och innan subjektet tilltalas är det inte ett fullständigt subjekt. 

Detta tilltal skall dock inte enbart ses som ett tillrättavisande som hindrar, utan även som något som 

möjliggör för denna position. Butler menar att detta, eller snarare dessa, tilltal möjliggör ens blotta 

existens. Genom att tilltalas med namn, och i anammandet av detta namn, formeras man in i 

diskursen. Ett sådant tilltal är det kön vi blir tilltalade med och därmed interpellerade in i. Vi väljer 

inte dessa tilltal, men Butler visar att det finns en möjlighet till motstånd mot dessa namn som vi 

aldrig valt. Detta motstånd är dock alltid inneslutet i själva tilltalet: det går inte att bortse från och 

ignorera tilltalen, men genom att upprepa tilltalen på andra sätt kan innebörden i dem förskjutas.
63

 

Fanny Ambjörnsson använder sig av detta interpellationsbegrepp för att förstå hur två 

gymnasietjejer anammar och ändrar på innebörden i det nedlåtande namnet hora. Då detta tilltal 

pekar ut en offerposition, iscensätter och upprepar de istället detta tilltal på ett mer självsäkert sätt, i 

vilket de själva har kontrollen – på så sätt vrids innebörden i det nedsättande tilltalet.
64

 Även 

Rickard Jonsson använder sig av interpellationsbegreppet i sin avhandling om maskulinitet och 

etnicitet på en gymnasieskola. Han beskriver hur tilltalet ”invandrarkille”, som ofta beskrivs i 

negativa ordalag, upprepas och iscensätts av killarna och hur innebörden förvrids till att, åtminstone 

inom gruppen, delvis bli till ett positivt tilltal.
65

 Detta betyder inte, att dessa positioner man 

interpelleras in i, inte skulle vara problematiska. Jonsson pekar exempelvis på det faktum att om 

någon exempelvis är populär bland vännerna på rasten, betyder det inte att man befinner sig i en 

privilegierad position i resten av samhället.
66

 Som jag förstår det, och som Jonsson använder det, 

ska Butlers interpellationsbegrepp dels ses som någonting mer abstrakt, som olika ”osynliga” tilltal 

och interpellationsprocesser, men även som någonting som sker i den konkreta situationen.
 67

 Det är 

i denna dubbla bemärkelse som jag kommer att använder detta interpellationsbegrepp. 

En uppgörelse med ett fritt väljande subjektet, för ett feministiskt poststrukturellt agentskap. 

Strukturalismen och senare även poststrukturalismen har varit en uppgörelse med den humanistiska 

tanken om individen som fri, rationell och självbestämmande. Istället för att förlägga makten över 

individens handlingar hos individen så förläggs denna makt utanför individen i strukturalismens 

lagbundna strukturer och i poststrukturalismens diskurser. Lenz Taguchi menar att strukturalismens 

strukturer ska ses som tvingande och att subjektet inte har en chans till motstånd mot dessa 
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strukturer. Dock med undantag från marxistiska teorier och marxistiskt inspirerade teorier, som 

menar att det med revolt går att omkullkasta och göra sig fri från dessa förtryckande strukturer.
68

  

Hon skiljer även mellan sträng poststrukturalism: i vilken hon menar, likt strukturalismen, att 

subjektet ska ses som marionett i diskursernas våld och feministisk poststrukturalism: i vilken 

subjektet har ett viss mått av väljande eller agentskap. Om vi återgår till Butlers 

interpellationsprocess så är det i motståndet, som ligger inneslutet i de tilltal vi får riktade mot oss, 

som möjligheten till detta agentskap ligger. Butler lånar Gloria Anzaldùas formulering och liknar 

agentskapet vid en ”korsväg av kulturella och politiskt diskursiva krafter”
69

 Med detta menas inte 

att det blir ett ”fritt väljande subjekt”: tilltalen kräver att vi förhåller oss till dem och möjlig 

subjektivitet ligger enbart inbäddade i dessa tilltal och diskurser. Subjektet är alltså inte autonomt 

och självbestämmande i en essentialistisk eller humanistisk mening, som någon som väljer från ett 

inre jag – utan möjlighetsvillkoren ligger istället i tillägnandet av olika diskursiva innebörder eller 

praktiker.
70

 

I och med att de olika diskurserna är flera och ofta motstridiga menar man från feministiskt 

poststrukturellt håll att subjektet, eller subjektiviteten är multipelt och att man i och med detta kan 

inta olika diskursiva positioner. Lenz Taguchi beskriver det som att det multipla subjektet ”vävs” av 

en mängd olika diskurser med en mängd olika diskursiva innebörder.
71 

Detta innebär att vi inte 

består av enhetliga identiteter eller subjekt, utan att vi gör oss olika och att vi då även gör kön olika. 

Maskulinitet 

Raewyn Connell använder begreppet multipla maskuliniteter för att synliggöra att det finns flera 

olika sätt som maskulinitet görs på, men beskriver även en ”hegemonisk maskulinitet” som syftar 

till ett övergripande och normaliserat maskulinitetsideal. Denna hegemoniska maskulinitet ska 

dock, som jag förstår det, inte ses som en viss karaktärstyp som är oberoende av kontext, utan 

snarare som ett maskulinitetsideal som vid en tid och ett sammanhang utgör de övergripande 

maskulinitetsnormerna som lägger andra maskuliniteter och femininiteter bakom sig. Denna 

maskulinitet bör även förstås i termer av auktoritet och Connell relaterar denna till en kollektiv bild 

av maskulinitet inom militären, näringslivet och staten.
72 

 

Nordberg använder sig av begreppen maskulinitet och femininitet men lyfter även fram det 

problematiska med dessa begrepp. Detta genom att peka på hur maskulinitet och femininitet 

härstammar från en dikotom syn på kön, uppdelat i män och kvinnor och att i användandet av dessa 

begrepp som verktyg för analys, riskerar denna förståelse av kön att reproduceras. Hon pekar även 

på att uppdelningen av maskulinitet till flera maskuliniteter, har varit viktigt för att splittra det 

enhetliga begreppet man, men menar också att detta kan ge en bild av olika maskuliniteter som 
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skiljda identitetstyper.
73

 Istället kommer jag liksom Nordberg använda mig av begreppet 

maskulinitet som någonting flytande, och inte som några enhetliga identiteter. Detta sätt att se på 

maskulinitet, som någonting en och samma person gör olika, passar bättre ihop med feministisk 

poststrukturalistisk syn på subjektivitet som multipel/flytande och icke enhetligt. Maskulinitet ska 

då utifrån detta synsätt inte ses som någonting essentiellt eller biologiskt bundet, och kan därför 

utövas både av människor som kategoriseras som män och kvinnor.
74

 Med detta perspektiv blir 

maskulinitet ett mångtydigt begrepp, som dels binder vissa praktiker till kön, samtidigt som – när 

det används på det här sättet – är ett försök till att lösa upp uppdelningen av praktiker till två kön. 

Det blir ett sätt att visa hur maskulinitetsnormer konstituerar oss, samtidigt som det blir ett försök 

att lösa upp själva maskulinitetsbegreppet. När jag i analysen skriver om maskulinitet eller 

pojkighet kommer det att vara i förhållande till vad som, i situationerna, skapas som maskulinitet, 

genom att det kopplas till det manliga könet.  
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Syfte  

Mitt syfte är att genom olika läsningar utforska några vardagliga leksituationer med ”actiontema”, 

för att synliggöra förskolebarns subjekts- och könsskapande med hjälp av begreppen diskurs, 

interpellation, performativitet och multipla subjektiviteter. Genom att använda mig av ett 

feministisk poststrukturellt perspektiv på hur kunskap och makt konstrueras ämnar jag att göra olika 

multipla läsningar av situationerna. 

Vilka/vilken diskurser/diskurs kan jag se tas upp av informanterna i situationerna? 

Vilka motstridiga läsningar kan jag göra rörande dessa diskurser? 

Vilka interpellationprocesser kan jag se i förhållande till dessa/denna diskurs/diskurser? 

Hur produceras förställningar om kön i dessa situationer? 
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Metod 

Diskursanalys  

Den brytpunkt inom samhällsvetenskaperna som ofta benämns som den språkliga vändningen, 

innebär en förändring mot att se på språket som alstrare av det vi ser som verklighet – från att 

enbart varit ord och begrepp som hänvisar till olika objekt och företeelser. Iver B. Neumann 

härleder denna språkliga vändning till Ferdinand de Saussures tanke om hur det relationellt skapade 

språket verkar ”konstituerande för alla sociala fenomen.”
75

 ”Allt är språk” skriver Lenz Taguchi 

och menar att vår förståelse av världen är diskursivt uppbyggt av olika uttrycksformer/språk.
76

 

Detta menar hon är en brytning med det humanistiskt, autonoma subjektet och en strukturalistisk 

lagbundenhet som tänkt skapare av praktik – till att istället fokusera praktikerna som konstituerade 

av diskurser, och diskurserna som konstituerade av praktiker – i en samtidighet.  

Med detta språkliga perspektiv som utgångspunkt blir diskursanalys ett centralt teoretiskt 

förhållningsätt för att synliggöra de maktproducerande diskurser som konstituerar oss. En 

diskursanalytiker, menar Neumann, intresserar sig inte för världens vara, utan på vilket sätt detta 

vara upprätthålls. Med andra ord handlar diskursanalys mindre om att skildra den “sanna” 

verkligheter – och mer om hur denna ”sanning” konstrueras.
77

 I en diskursanalys är det centrala inte 

huruvida det finns något före eller innan diskursen/språket – fokus kommer istället att ligga på hur 

vi diskursivt/språkligt skapar och förstår detta – som ett före eller ett innan. Göran Bergstöm och 

Kristina Boréus lånar ett exempel från Ernesto Laclau och Chantal Mouffe med en sten som ligger 

på ett fält, och menar att stenen inte bär någon ”mening i sig själv” utan det skapas olika mening 

och förståelse om stenen, utifrån vilken subjektsposition, kontext eller diskurs vi förstår stenen 

utifrån.
78

 

Det diskursanalytiska arbetssätt jag använt mig av har gått ut på att plockat ut alla meningsbärande 

begrepp i situationerna jag analyserat. Därefter har jag tittat på hur dessa får mening, i form av 

ekvivalenskedjor. Ekvivalenskedjor kallas de kedjor som ett begrepp eller ”tecken” får betydelse 

genom, när det binds till andra tecken.
 79

 Jag har exempelvis tittat på hur mästersignifikanten – en 

slags knutpunkt som inom en diskurs organiserar en identitet, i det här fallet kille – får betydelse 

genom att det kopplas till andra tecken inom diskursen.
80
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Det bör dock poängteras att jag inte gör några anspråk på att beskriva den eller de diskurser som 

aktiveras i situationerna, i sin helhet, om detta vore möjligt. För att närmare göra detta skulle jag 

troligtvis behöva gå utanför situationerna, exempelvis till de filmer barnen refererar till, och i högre 

grad jämföra med andra situationer som inte kan beskrivas som actionlekar. Istället avser jag, i 

diskursanalysen, att skriva fram en del av en diskurs eller några diskursiva föreställningar som 

praktiseras i dessa situationer.  

Deltagande observation 

Deltagande observation syftar till en observation under en längre tid, där observatören närvarar i 

människors (informanternas) vardagliga liv, inom det fält som ska observeras. Det är en metod, följt 

av en etnografisk forskningsansats, som intresserar sig för vardaglig kommunikation och hur 

människor skapar mening i sina vardagliga liv.
81

 Observatören försöker inte ställa sig vid sidan utan 

att alls påverka det sociala samspelet. Istället är observatören med och deltar i de dagliga 

aktiviteterna, och gör i varierande grad samma saker som informanterna, samt ställer frågor och 

intervjuar informanterna.
82

 Magnus Öhlander menar dock att graden av deltagande i en och samma 

deltagande observation ofta skiftar från situation till situation.
83

 Även Alan Bryman skriver om 

olika grader av deltagande och menar att ett högt deltagande ibland är en omöjlighet, exempelvis 

nämner han forskare som studerar polisarbete och att de, om de inte är utbildade poliser, inte fullt ut 

kan delta i allt som polisyrket innebär.
84

 I min studie kan sägas att jag har haft ett högre deltagande i 

situationer som jag inte tolkat som leksituationer. I leksituationer har mitt huvudsyfte varit att 

enbart observera vad informanterna sa och gjorde, detta måste dock ändå kallas ett deltagande då 

jag inte kan påstå att jag inte alls varit del av den sociala kontexten. Vid olika situationer har jag 

använt olika typer av fältanteckningsmetoder, beroende på graden av mitt deltagande. I de 

situationer där jag haft ett lågt deltagande, främst i leksituationerna, har jag använt mig av 

spaltdokumentationer, vilket innebär att man delar in det man ser och hör i olika spalter. I mitt fall 

delade jag in spalterna i fyra olika kategorier: vem som sa eller gjorde något, vad den sa, vad den 

gjorde och vad jag tänkte om detta just då. I andra fall när jag har varit mer deltagande, exempelvis 

i matsituationer, har jag istället antecknat korta nyckelord och försökt lägga saker på minnet, för att 

sedan anteckna efter situationen. Vid bägge teknikerna har jag, så snart jag fått tillfälle, fyllt på 

anteckningarna med fler detaljer som jag tidigare inte hunnit anteckna.  

Öhlander skiljer mellan tre olika arbetssätt som man som observatör kan växla mellan:  

 öppen observation, som innebär att man observerar olika områden inom det fält man 

intresserar sig för, för att få nya uppslag att observera närare och för att testa olika 

hypoteser 

 fokuserad observation, vilket innebär att man observerar någonting mer specifikt och mer 

avgränsat för att testa vissa hypoteser 
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 utvärdering, då observatören går igenom materialet för att få fler idéer och uppslag inför 

nya observationer.
85 

 

Jag har i stor uträckning använt mig av fokuserad observation, då jag redan innan jag kom ut på 

fältet haft en ganska klar uppfattning om vad jag ska fokusera på. Detta har även gjort att jag, 

medvetet och omedvetet, valt bort många situationer som jag då tolkat falla utanför studiens fokus. 

Jag håller mig dock ödmjuk inför att de visst skulle kunna ha varit intressanta för studien, men inte 

passat in inom den fokusram jag gått ut på fältet med. Tilläggas bör att jag under fältperioden gått 

mellan dessa tre olika arbetssätt och inte enbart använt fokuserad observation.  

Urval och avgränsning 

Redan innan jag kommit ut på fältet har jag avgränsat min studie till att vilja studera leksituationer 

som anknöt till någon form av våld. Inte situationer i vilka utspelas psykiskt eller fysiskt våld på 

förskolan, utan snarare i situationer som i talet och i leken relaterar till våldsamma handlingar. Min 

utgångspunkt var först att enbart studera leksituationer. Men jag har efterhand även observerat och 

analyserat situationer som jag inte tolkat som utpräglade leksituationer, utan även situationer som 

snarare relaterat till de teman som berörts i de leksituationer jag observerat. Ett exempel på detta är 

när jag och Klas sitter vid matbordet och pratar om vilka filmer han tittat på.
86

 Karaktärerna och 

temat i denna situation är till stor del desamma som jag kan se i de leksituationer jag observerat: 

den situationen har därför varit användbar i analysen. I flera av situationerna jag analyserar fick jag 

även ställa mig frågan huruvida den kan kallas en leksituation. När två personer sitter och pratar på 

en madrass om vilka karaktärer de är, frågar jag mig själv om det är ”på lek” eller ”på riktigt.” 

Samtidigt som de säger att de är olika karaktärer: ”Jag är Optimus Prime, han är cool han kan 

besegra The fallen”, så verkar de, snarare prata om karaktärerna än igenom dem: ”Vet du vad 

Optimus Prime kan göra? Han kan förvandla sig till en lastbil.” Situationen kan sägas bestå av en 

väldigt låg halt av gestaltande, och mer av ett tal om sig själva, som karaktärer, fast i tredje person: 

”Den jag är, han kan besegra den där killen.” Med detta i tankarna, är det svårt att se dessa 

situationer som en dikotom uppdelning mellan ”på lek” och ”på riktigt”, eller mellan fantasi och 

verklighet. Situationerna framstår för mig inte som ett antingen eller, utan snarare som ett både och 

– både på lek och på riktigt. I feministisk poststrukturalism framhålls olikheten i hur vi konstituerar 

oss som människor, från situation till situation. Det vi gör och säger ses som ett iscensättande av 

olika diskursiva positioner – vilka vi är ligger utanför oss själva och detta är, förstås inte som ett är, 

utan som ett gör. Med tanke på detta blir skillnaden mellan lek och verklighet oklar – och jag frågar 

mig vad skillnaden mellan lek och verklighet blir, utifrån en teoretisk förståelse där vi så att säga 

också i ”verkliga livet” går omkring och ”spelar eller leker” oss själva. Begreppet lek kan i en 

feministisk poststrukturell mening istället ses som ett sätt att kategorisera barns aktiviteter – att 

Klas uttrycker situationen som lek: ”Jag byter lek”, kan läsas som ett iscensättande av kategorin 

barn – snarare än att se barns lek som ett fenomen vilket kan spåras bakom diskursen till naturen.  
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Jag har även avgränsat mig till att studera dessa situationer på en avdelning, på en förskola med 

barn i tre-sex års ålder. Att jag enbart varit ute på en förskola gör rimligen att studien inte säger 

någonting om vad som pågår på andra förskolor. Man kan dock tänka sig att diskurser som är 

verksamma och tas upp av barnen i situationer på den förskola jag gjort studien på, kan vara 

verksamma även på andra förskolor. Fördelen med att enbart vara på en förskola blir istället att jag, 

under den relativt korta period jag varit ute på, har kunnat skapa ett större material från en förskola, 

och därför i större utsträckning också kan resonera om vilka diskurser som är verksamma på just 

denna förskola, till skillnad från om jag hade utvidgat studien till fler förskolor. Den förskola jag 

observerat på har valts ut efter kriteriet att det var den förskolan jag haft min verksamhetsförlagda 

utbildning på. Det finns både för- och nackdelar med att jag redan lärt känna barn och personal på 

förskolan innan studien inleddes. Dels upplevde jag det som svårt att gå in i, och för pedagoger och 

barn att se mig i, en ny roll som skiljde sig från den pedagogroll jag till stor del intagit vid tidigare 

vistelser på förskolan. Även om jag informerat pedagogerna om mitt syfte med mitt besök på 

förskolan så upplevde jag det som att de, vid flera tillfällen, förväntade sig att jag skulle inta denna 

pedagogroll i relation till barnen. Dock betraktade jag det som att fördelarna med att förskolan var 

känd för mig uppvägde nackdelarna. En av fördelarna jag såg med detta var att, då det är en mycket 

kort studie, inte behövde spillas någon tid på att upprätta en relation och en tillit mellan mig och 

barnen. Om jag istället kommit in som en främling för barnen hade de kanske haft ett mer skeptiskt 

förhållningsätt till mig och min närvaro hade i större grad påverkat lekarna. 

Det känns även viktigt att påpeka studiens syfte inte har varit att beskriva skillnader i hur pojkar 

och flickor leker, eller att beskriva vilka barn som leker actionlekar – även om jag till viss del 

kommer att fokusera hur kön skapas i situationerna. Dock upplevde jag det som att det var de barn 

som förekommer i observationerna, som till störst del under den tiden jag var där ägnade sig åt 

dessa lekar, men det utesluter inte att även andra gjorde det. Det är inte heller så att barnen som 

förekommer i observationerna enbart lekte actionlekar, det måste påpekas att dessa barn dessutom 

lekte lekar som inte hade med våld att göra, eller som man skulle kalla för manliga eller pojkiga 

lekar. Ett exempel kan man se i hamsterleken som Magnus deltog i.
87

   

Reflexivitet, validitet och reliabilitet 

En del etnologer framhåller att de skapar sin empiri för att synliggöra hur empirin inte kan ses som 

en objektiv beskrivning, utan att observatören färgar dessa beskrivningar och påverkar den sociala 

kontexten som denna empiri skrivs fram utifrån.
88

 Jonsson skriver om hur han i sin studie inte kan 

påstå att han skriver om en skolvardag utan snarare skriver om skolvardag med en forskare på 

besök.
89

 På ett liknande sätt tänker jag att de situationer som jag observerat inte kan sägas vara 

opåverkade av mig som observatör. I sin studie om språklig kommunikation vill jag hävda att 

Jonsson framhåller sitt teoretiska perspektiv som en del av empiriinsamlandet – i analysen av dessa 
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och i val av situationer som analysen berör , snarare än att undangömma det.
90

  I ett perspektiv där 

hävdad kunskap ses som produktiv, som skapande av diskursiva maktrelationer – istället för att 

spegla verkligheten – menar Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips att det blir viktigt att 

synliggöra att resultatet för studien enbart är en möjlig version av denna.
91

 Jonsson pekar på att 

etnologisk metodologi ofta kritiserats för att enbart vilja se till faktorer i samtalskontexten och då 

bortser från och osynliggör samhälleliga strukturer och diskurser.
92

  Mats Alvesson och Kaj 

Sköldberg föreslår en mellanväg, i en debatt där referenser till empiri antingen ses som ointressanta 

konstruktioner eller som försök att objektivt beskriva verkligheten. Denna mellanväg kännetecknas 

av dels någon slags empirisk förankring, men även av en medvetenhet om språkets begränsade 

förmåga att förmedla kunskap om verkligheten och ett kritiskt förhållningssätt till dominerande 

föreställningar. Empirin ska då snarare ses som inspiration och argument för tolkning, snarare än 

bevis för denna. De förespråkar även en ödmjukhet inför och ett framförande av olika tolkningar av 

empiri. I feministisk poststrukturalistisk forskning poängteras ofta att man inte försöker komma åt 

en objektiv verklighet, istället poängteras att framskivningen av en situation också är del i 

skapandet av denna situation.
93

 Lenz Taguchi lyfter fram de etiska aspekterna med att se resultaten 

som ett ”både och” istället för ett ”antingen eller”, då man annars riskerar att hamna i en 

deterministisk förståelse av dem och enbart reproducera förgivettaganden. Detta resonemang är 

inspirerat av ”sous rature” eller överkryssandets praktik som den franska filosofen Jacques Derrida 

använde sig av. Då vårt språkbruk bär på en viss logik och begränsningar i form av motsatser och 

hierarkier, går sous rature ut på att man kryssar över en förståelse, för att göra plats för en annan. 

Denna nya förståelse ska dock inte ses som ett istället, utan snarare som ett tillägg.
94

 Eidevald gör 

olika läsningar av sitt empiriska material, just för att belysa hur olika diskursiva förståelser, 

teoretiska utgångspunkter eller föreställningar om världen, är aktiva i fråga om hur vi läser en 

situation.
95

 Det går alltså inte att beskriva en situation objektivt, utan hur vi förstår en situation är, 

utifrån detta synsätt, alltid en läsning utav den. Jag kommer själv inte att göra olika läsningar 

utifrån olika tydligt uppdelade perspektiv. Dock ska min analys ses som olika läsningar, om än 

enbart ur ett feministiskt poststrukturellt perspektiv, som tillfälligt kryssar över en förståelse av 

actionlekar, för att ge plats åt en ny. Analysen av empirin, men också själva empirin, ska förstås 

som läsningar och inte som ett försök till objektiva beskrivningar. Dock har jag inte helt lämnat 

kravet på empirisk förankring, men som Alvesson och Sköldberg föreslår, ska den snarare ses som 

argument för, än bevis för. 

Eidevald skriver om hur studier som tar sin utgångspunkt i skillnader mellan könen, delvis skapar 

den skillnad de belyser genom att könskategorier generaliseras till homogena grupper. Dock menar 

han även att dessa studier samtidigt har varit viktiga för att belysa de strukturer som konstituerar 

och diskriminerar oss utifrån kön.
96

 Nordberg belyser hur studier som tagit utgångspunkt i Connells 

begrepp ”hegemonisk maskulinitet” ofta enbart belyser en stereotyp maskulinitet och då osynliggör 
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rörligheten i subjektskapandet och normaliserar en stereotyp maskulinitet.
97

 Denna balansgång blir 

central i feministisk poststrukturell forskning: att å ena sidan synliggöra de diskurser som vi 

konstitueras i förhållande till och å andra sidan att inte fastna i stereotypa beskrivningar av dessa 

diskurser – att synliggöra maktproducerande diskurser, utan att befästa innebörd i dem. Utifrån 

detta har jag försökt hålla mig kritisk till mina egna beskrivningar och försökt hitta saker i 

situationerna som strider mot mina läsningar – vilket kan innebära att analysen vid vissa tillfällen 

även kan uppfattas som motstridig 

Det förefaller mig svårt att förhålla mig till begrepp som validitet och reliabilitet, som berör 

huruvida jag mätt det jag avser mäta
98

 och hur väl det mäter detta
99

 – utifrån ett perspektiv där mitt 

mått av något ska ses som en av flera möjliga konstruktioner. Jag har utifrån detta, i förhållande till 

begreppen validitet och reliabilitet, reflekterat om huruvida mitt resultat svarar på de 

frågeställningar jag ställt, även då dessa svar blir flera och inte kan ses som objektiva. Jag har även 

förhållit mig till dessa begrepp genom att försöka ha en slags genomskinlighet i framskrivandet av 

min studie – för att läsaren ska förstår hur jag kommit fram till de resultat och analyser som jag 

beskriver i de olika läsningarna. Detta innefattar även en tydlighet i fråga om vilka teoretiska 

antaganden jag utgått från.  

Det bör i detta stycke även påpekas att deltagande observationer ofta pågår under en relativt lång 

period, ofta över ett år, medan min fältperiod enbart sträckt sig över en period av två veckor. Detta 

medför att det blir svårare att uttala sig generellt om typen av lekar som jag analyserar. Dock, som 

jag redan gjort gällande, så ska inte min studie förstås som en spegling av en objektiv verklighet, 

utan som exempel på, läsningar av, hur det går att förstå situationerna. 

Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer har jag i studien underrättat informanterna och 

deras föräldrar om syftet med studien. När jag pratat med informanterna, på morgonsamlingen, har 

jag även sagt att de när som helst under tiden jag är där kan säga att de inte vill bli observerade. 

Speciellt när det gäller barn, har jag dock tänkt att det inte går att lita på att de säger till när de inte 

vill bli observerade, och har därför även försökt förhålla mig inkännande till om de visat tecken på 

att inte vilja bli observerade. Förutom informationskravet och samtyckeskravet har jag förhålligt 

mig till vetenskapsrådet två andra krav: konfidentialitetskravet, genom att jag håller informanternas 

och förskolans identitet dolda, dels genom att använda fingerade namn – samt nyttjandekravet, 

genom att jag inte låter det insamlade materialet användas till annat än min uppsats.
100

                                                                              

I början var tanken att jag skulle använda videokamera för att observera vissa situationer. Då 

videofilmning av informanterna kan anses göra observationerna mer etiskt ”känsliga”, skickade jag 
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ut lappar till alla informanters föräldrar. Brevet innehöll syftet med min studie och en förfrågan om 

de samtyckte till att deras barn blev videofilmat.
101

 När jag skulle börja studien hade jag enbart fått 

tillbaka lappar med svar från ungefär hälften, varav några av dem svarat nej. I en etnografisk studie, 

som aspirerar på att observera människors vardag, blir det svårt att filma i situationer där inte ens 

hälften av personerna får bli filmade. Vid ett tillfälle försökte jag förhålla mig till detta genom att 

låta de informanter vars föräldrar samtyckt till filmning, ”leka” i ett separat rum där jag då kunde 

filma. Detta tillfälle kändes dock ganska konstgjort – vilket jag tänker i viss mån beror på att 

informanterna var väldig nyfikna på kameran och att det inte gavs tillräcklig lång tid för dem att 

vänja sig vid den. Jag valde därefter att inte använda kamera och använde mig istället enbart av 

papper och penna som observationsverktyg. En informants föräldrar hade även svarat att de inte 

ville att deras barn alls skulle delta i studien, vilket jag förhålligt mig till genom att försöka ”tänka 

bort” den informanten, när jag observerat. 
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Analys 

I analysen här nedan avser jag göra olika läsningar av observationer, utifrån ett feministisk 

poststrukturalistiskt perspektiv med fokus på hur föreställningar kring pojkar och våld konstrueras i 

situationerna. För att inte låsa fast eller essentialisera en förståelse av en händelse eller ett subjekt, 

strävar jag efter att visa på flera, multipla läsningar av denna. Dessa läsningar ska inte förstås som 

försök att komma åt sanningen bakom diskurserna: läsningarna om hur dessa diskurser konstrueras, 

måste även dessa förstås som ett skapande av sanning och ett reproducerande av diskurser. Min 

analys kommer därför bestå av olika läsningar som till stor del går emot varandra, för att visa att 

situationerna, i enlighet med Derridas sous rature, inte behöver förstås som ett antingen eller, utan 

istället kan förstås som ett både och.
102 

Flera av observationerna som jag  utgått från i analysen 

finns synliga i denna del som belysande exempel, dock inte alla. De andra observationerna jag 

utgått från i analysen, finns tillgängliga i form av bilagor. 

Att göra kön – två introducerande läsningar 

På förskoleavdelningens vägg hänger en tavla med årets månader och under vissa månader hänger 

någonting som visar på en händelse som ägt rum på avdelningen. Nyligen har det varit maskerad 

och på väggen under ”Oktober” hänger tre kort med utklädda barn på. Ett av korten visar upp alla 

barnen i sina kostymer och på de två andra är barnen uppdelade utifrån kön. Under ett av korten står 

texten ”flickor” och under det andra texten ”pojkar”. På kortet med texten ”pojkar” var fem barn 

utklädda till Spiderman, två var cowboys, två riddare, en spökjägare, en trollkarl och två hade sina 

vanliga kläder. På kortet med texten ”flickor” var två utklädda till prinsessor, en till Mimmi Pigg, 

en sjörövare och en haj. 

Kategorierna flickor och pojkar, som i vardagligt tal brukar ses som självklara kan ses som 

språkliga konstruktioner som ligger inbäddade i den dominerande diskursen om manligt och 

kvinnligt. Processen att skapa och hänga upp dessa kort kan ses som en performativ handling som 

reproducerar manlig och kvinnlig som varandra uteslutande kategorier. I valet av kläder från 

barnen, poserandet framför kameran, i fotandet och i skrivandet av texterna ”flickor” respektive 

”pojkar” skapas och reproduceras de språkliga kategorierna pojkar och flickor, och även en 

förståelse av dessa kategorier som varandes olika. Detta bildar också ett tilltal, eller en 

generaliserad berättelse, om pojkigt och flickigt: om flickor som prinsessor och pojkar som 

Spindelmän. Texten ”pojkar” kopplas ihop med våldsymboler som; Spiderman, cowboys och 
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riddare och reproducerar föreställningar om våld kopplat till maskulinitet. Det blir ett sätt att göra 

kön, att konstruera kategorierna flicka och pojke på. 

En annan läsning som kan göras av korten, till skillnad från min läsning ovan, är att det inte kan 

läsas som en generaliserad bild av pojkar och flickor, utan att denna bild snarare skapas när jag gör 

en generaliserande läsning av dem. Istället kan jag läsa korten som att de visar upp mer multipla 

förstålelser av kön. Varken hajen eller sjörövaren, som ofta framställs som farliga och aggressiva, 

kan självklart sägas tillhöra en typisk, klassisk eller stereotyp, kvinnlig könskodning. Dessa kort 

kan då sägas visa på flera motstridiga sätt att göra kategorin tjej på.   

Ett actiontema växer fram  

För att skriva fram en diskurs som aktiverades i actionlekarna jag observerat så har jag identifierat 

tre teman som gick som en röd tråd genom observationerna och som får stå som kännetecken för 

den actiondiskurs jag här och nu skriver fram. Dessa tre teman består av olika tecken, begrepp, som 

jag har satt ihop till olika teman. Genom att skriva upp betydelsebärande begrepp som 

informanterna använt sig av, i observationerna, växte det fram tre teman som var mycket 

närvarande och som hängde ihop. Dessa tre teman kallar jag våld (som jag dock redan från början 

haft som urvalskategori), antagonism, och maskulinitet. Jag kallar denna diskurs för 

actiondiskursen då den till stor del liknar teman i en amerikansk actionfilm. Den observation där 

Klas och Magnus sitter på en madrass på golvet och pratar om Transformers exemplifierar dessa tre 

teman.
103

  

Klas: Han kan byta till en massa kanoner och skjuta ur ögonen när han är Ormmannen. Nu skjuter 

jag! 

Klas skjuter iväg två låtsasskott. 

Magnus: Okej, jag är ond, jag är den bästa av alla. 

Klas: Ne! Bara en enda kille är bättre än The Fallen. Det är Optimus Prime. 

Magnus: Är du Optimus Prime? 

Klas: Vet du vad det är som är bättre än Folen? [The Fallen] 

Magnus: Han kan sväva! 

Klas: Jag kan besegra The Fallen. 

Magnus: Den jag är han kan besegra den där killen. 

Klas: The Fallen? 

Klas: Jag är Optimus Prime, han är cool, han kan besegra The fallen. 

Magnus: Jag kan besegra The Fallen. 
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Klas: Du kan inte besegra The Fallen! Jag byter lek. 

Klas ser mycket missnöjd ut och sjunker ihop med axlarna 

Magnus: Okej, jag kan inte besegra The Fallen. 

Magnus: Han kan spränga en hel vägg. 

Klas: Vet du vad Optimus Prime kan göra? Han kan förvandla sig till en lastbil.  

Ett exempel på antagonistemat, kan ses i talet om vem som kan besegra vem och vem som är bäst. 

Våldstemat i actiondiskursen kan, i situationen ses på talet om olika ”vapen”: kanoner, skjuta ur 

ögonen och spränga. När jag ringade in allt som tydde på ett visst kön i de olika observationerna 

blev det även tydligt att denna diskurs skapas som en maskulin sådan. Dels syns det på vissa av 

namnen hos de olika karaktärerna som hade ordet man i namnet, som Spider(-man), Iron(-man) 

och, i situationen här ovanför, Orm(-mannen). De säger därmed även någonting om vad karaktären 

inte är: en kvinna. Normer och diskurser ska förstås som att de materialiseras i våra kroppar, i 

saker, institutioner, kultur som filmer och musik samt i olika praktiker, handlanden och talanden.
104

 

Att dessa karaktärers namn har ”man” i sig, är inte nödvändigtvis något som informanterna lägger 

någon större vikt vid, men det får ändå ses som att actiondiskursen, som en manlig sådan, har 

materialiserats och gjorts fast – i namnen på karaktärerna, en föreställning som kan sägas 

reproducera sig själv, varje gång det refereras till detta namn. Något som kanske är ännu tydligare 

och som visar på hur actiondiskursen skapas som manlig, i språket, i situationerna, kan uttydas i att 

informanterna ofta referat till ”killar”. I situationen ovanför är ”killarna” olika Transformers. 

Genom att titta på hur tecknet ”kille” och tecknet ”tjej” ekvivaleras i olika ekvivalenskedjor, med 

andra tecken – kan jag se hur dessa får en viss innebörd och mening. Genom att knyta tecknet 

”killar” till tecken som ”skjuter”, ”bättre” och ”besegra”, skapas och reproduceras diskursiva 

föreställningar om manlighet, våld och antagonism. Genom att istället betrakta hur tecknet ”tjej” 

ekvivaleras ser jag dels att tecknet i det närmaste aldrig förekommer: vid det enda tillfället det 

används i mina observationssituationer, används det som någonting negativt, som någonting 

Magnus inte vill vara. När ”kille” ekvivalieras med våld så används våld för att synliggöra hur 

Green goblin inte är en tjej: ”Nej, han är ingen tjej. Han kan spruta eld ur ögonen.” Maskulinitet är i 

situationerna någonting som skapas genom språkliga, performativa handlingar. Genom att 

ekvivalieras med tecken som pekar på manlighet eller pojkighet. Våld som maskulint skapas i 

situationerna genom att det talas om det som maskulint. 

En motstridig läsning av actiondiskursen som killkompisdyader 

När jag läser situationerna och skriver fram vad som sägs, kan dessa framstå som relativt 

våldsamma, då det skjuts, sprängs och besegras i dem – och situationerna kan sägas skapa en 

sammankoppling mellan våld och maskulinitet. Om jag istället läser situationerna utifrån strukturen 
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på dem, framstår flera av situationerna som ganska lugna. Det kan här sägas att jag gick ut på 

förskolan med en tanke om att observera situationer som innehåller någon form av våld, men 

många situationer som jag kom där ifrån med, bestod av informanter som satt eller stod och 

pratade.  

För att sätta ett namn på hur strukturen i dessa situationer till stor del framstår – och som även 

bryter mot tanken om situationerna som actionfyllda – har jag valt att, också, skriva fram dessa 

situationer som killkompisdyader. Ordvalet, inspirerat av forskning om ungdomar/ungdomsgrupper, 

avser tonårstjejers organisering i grupper som Lalander och Philips benämner ”väninnedyader”.
105

 

Dessa, som jag kallar dem, killkompisdyader bestod ofta av att framför allt Magnus och Klas satt 

eller stod för sig själva och pratade om olika filmer och karaktärer. På samma sätt som 

väninnedyaderna förklaras som ett odlande av relationer, i grupper om två eller möjligtvis tre, kan 

även flera av dessa våldssituationer ses som ett odlande av nära relationer mellan två eller tre barn. 

Med detta fokus blir kommunikationen i situationerna tydlig, istället för praktiskt handlande i form 

av slagsmål och skjutande, som liknande situationer ofta är beskrivna med. Det ska dock påpekas 

att det inte är alla dessa situationer som kan kännetecknas som killkompidyader – vissa 

actionleksituationer skulle istället ha kunnat skrivas fram som någon form av gruppaktivitet med 

större fokus på det praktiska handlandet. 

Att iscensätta en förbjuden praktik 

Vi sitter vid matbordet och äter. 

Klas: Igår spelade jag Quake. 

Jag: Vad är det? 

Klas: Ett dataspel för vuxna. Man går runt och skjuter de andra killarna. 

Jag försöker låta intresserad: Jaha. 

Kort paus. 

Klas: Jag har tittat på Jurassic park 3.  

Jag: Jasså, var den rolig? 

Jag får inget svar. 

Klas: Jag har tittat på Spiderman 1, 2 och 3, också har jag sett Harry Potter 1 och 3. 2an ska jag se 

snart. 

Jag nickar intresserat: Jasså. 

En kort paus. 

Klas: I Ben 10 så var det en bebis som blev uppäten. Men Ben 10 hoppade ner i magen på han. Han 

försökte ta bebisen från Ben 10 och då sa han [Ben 10?]: nästa gång ska jag sticka en tröja av 

tarmarna på dig. 
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Jag: Oj, då! 

Kort paus. 

Klas: Jag brukar få se Iron man 2. 

Jag: Vad är det? 

Klas: En barnförbjuden film. 

Jag: Jaha. 

Klas: Jag brukar få se den själv. 

Jag nickar lite lätt. 

Klas: På natten. 

Jag: Där ser man. 

I situationen ovan kan man se exempel på actiondiskursen som delvis förbjuden. Detta syns i 

situationen genom att Klas påpekande av att han får se Iron man 2 och hans påpekande av den som 

en barnförbjuden film. När pedagogerna talade om barnförbjudna filmer som Magnus och vissa av 

de andra barnen tittade på, så gjorde de det i negativa tal. Men Klas i det närmaste stoltserar med 

det, och jag upplever det nästan som att han försöker chocka mig genom att påpekar att han får se 

den barnförbjudna filmen Iron man 2 – själv, på natten, dessutom. I situationen ovan tänker jag att 

Klas prat om barnförbjudna filmer kan ses som ett svar på ett tilltal i en interpellation – ett svar som 

upprepar dels ett tilltal om pojkar och våld, dels ett negativt tilltal om barn och våldsfilmer. Genom 

sitt tal om barnförbjudna filmer och datorspel för vuxna, upprepar Klas detta tilltal och iscensätter 

en slags förbjuden praktik. Jag vill också säga att han, genom att ta tilltalet till sig och upprepa det 

på ett sätt som han vet kan uppröra, förändrar innebörden i tilltalet, från negativt till positivt. Från 

att vara någonting han som barn inte borde få ägna sig åt, till någonting att stoltsera med. I en 

Butlersk mening kan jag då även förstå detta svar på tilltal som ett motstånd, ett tilltal Klas blir 

konstituerad genom, men som han tar i besittning genom att upprepa på hans sätt.  

Att bli tilltalad av en polis 

En situation som kan synliggöra hur Magnus blir interpellerad in i actiondiskursen, i en konkret 

situation, är när Magnus, Ellen och Amanda leker hamstrar som är ute på en båtutflykt.  

Ellen står i en ca två meter lång tygbåt: Båten håller på att sjunka! 

Ellen ger Magnus som står utanför båten några handväskor: Ta alla väskorna, ta våra väskor! 

Ellen och Amanda går till utklädningshyllan. 

David (tre år) går förbi Magnus, vänder sig mot honom och säger med en arg och bestämd ton: Jag 

är en polis! 

David sänker hakan och sätter armarna i kors och ser arg ut. 

Magnus skjuter tre låtsasskott mot polisen för att sedan återgår till hamsterleken.  

Magnus: Moster och Huster, kom och ta våra väskor! 
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Polisen (David) vandrar vidare. 

Ellen: Ska vi ta med båten hem? 

Magnus: Det här är ingen båt, det är min bur. 

När Magnus blir tilltalad av polisen blir han interpellerad in i en position som ligger inom ramen för 

actiondiskursen och svarar då även inom ramen för denna diskurs. Detta för att sedan direkt efter 

positionera sig inom den lek som han befann sig i innan. En möjlig läsning av situation blir då, i 

ljuset av feministisk poststrukturalistisk syn på subjektet som multipelt, även att Magnus inte har en 

fast identitet eller ett fast subjekt, han blir varken eller, eller både och. Han blir Magnus som leker 

tjyvlekar och Magnus som leker hamster, eller ingen utav dessa – i samma situation. Magnus 

subjektivitet skapas utifrån hur han blir tilltalad och utifrån hur han gör sig, i relation till olika 

diskurser – han interpelleras in i olika subjektspositioner. När Magnus blir tilltalad av polisen så 

blir han det inom en våldsam actiondiskurs och han svarar även på ett våldsamt sätt. Denna 

våldsamhet är ingenting som finns inom Magnus, utan något som ligger inbäddat i själva tilltalet.  

Att underkasta sig och behärska en diskursiv praktik 

Magnus och Klas står i hallen och pratar.  

Magnus: Jag vill vara Spiderman. 

Klas: Du kan vara Green Goblin. 

Magnus: Han är inget bra. 

Klas: Vill du inte vara Green Goblin? 

Magnus: Nej, han är tjej! 

Klas: Nej, han är ingen tjej. Han kan spruta eld ur ögonen. 

Magnus: Eld? 

Klas: Ja, du sprutar! 

Magnus byter röstläge som om han spelar en karaktär: Vad håller du på med kompis? 

Klas: Om vi ska leka den riktiga Spiderman då kan inte du vara cool. 

Magnus: Jag vill vara den jag är och jag kan slåss, annars vill jag inte vara med. 

Klas: Han är faktiskt ful. 

Magnus: Vem finns det mer? Finns det New Goblin? 

Magnus: Jag vill vara Spiderman. 

Klas: Men jag är Spiderman. 



 32 

Klas: Kan inte du vara Goblin? Det är bara ett blad, tre rutor.
106

 

Klas kunskap om denna actiondiskurs, om Transformers och Spiderman, ger honom en position 

präglad av övertag i dessa lekar. I exemplet ovan kan man se hur Klas kunskaper om Spiderman får 

Magnus att hamna i ett underläge gentemot honom, i bestämmandet av rollfigur i leken. Genom att 

påpeka att om de ska ”leka den riktiga Spiderman” och i användandet av sin kunskap om vilka 

karaktärer som finns i den riktiga Spiderman, använder Klas sin kunskap, sin underkastelse under 

diskursen, för att få styra Magnus att vara den karaktär som han vill att Magnus ska vara. Detta kan 

man även se i situationen där Magnus och Klas pratar om transformers, i början av analysen: ”Ne! 

Bara en enda kille är bättre än The fallen. Det är Optimus Prime” – Magnus positionerar sig även 

han i situationerna utifrån denna actiondiskurs men utan att, som det verkar, ha lika stor kunskap 

om dessa filmer blir hans förslag på karaktärer han vill vara, hejdade av Magnus.  

Det kan låta som en enkel sak att upprepa olika tilltal, positionera sig genom olika diskursiva 

praktiker och att materialisera dessa i kropp och tanke. Som jag förstår det så ska detta att göra sig 

”rätt” i förhållande till en diskurs dock ses som någonting som ständigt tränas, övas och lärs in, 

samtidigt som det är omöjligt att förhålla sig ”precist” till den.
 107

 Davies och Lenz Taguchi 

beskriver det som att makten och behärskandet av de möjligheter som finns inbäddade i diskursen, 

blir tillgängliga genom att vi underkastar oss den korrekt.
108

  

Situationen med Magnus och Klas ovan kan läsas som en förhandling om vilken karaktär Magnus 

ska vara. Handlingsmöjligheterna för Magnus ligger inom underkastandet av actiondiskursen. Då 

val av karaktär ligger inbäddad inom denna diskurs försöker Magnus, genom att underkasta sig den, 

förhandla sig fram till en annan karaktär: ”Vem finns det mer? Finns det New Goblin?” Magnus 

använder sig även av actiondiskursen som en manlig sådan, för att avstyra Klas förslag om att han 

ska vara Green Goblin: ”Nej, han är tjej!” Klas försöker även locka Magnus till denna karaktär 

genom att visa att Green Goblin är korrekt underkastad: ”Nej, han är ingen tjej. Han kan spruta eld 

ur ögonen.” På detta sätt visar även Klas att Green Goblin inte är en tjej, genom att koppla ihop 

honom med en manligt kodad våldssymbol: att spruta eld. 

 

                                                      
106

 Här förstår jag det som att detta är ett argument för att Magnus, trots att han ogärna vill, ändå bör 

vara Goblin, då leken kommer vara ganska kort: en serietidningssida, tre serierutor. 

107
 Samtidigt som jag skriver att man lärs in diskursen så ryggar jag tillbaka inför användandet av 

dessa ord, då diskurser inte enbart kan ses som någonting som passivt lärs in, utan som man snarare 

eller samtidigt, är med i görandet utav.  

108
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Avslutande diskussion 

En vanligt förekommande syn på barns actionlekar har varit att den behövs, för pojkar, och är ett 

naturligt sätt för pojkar att bearbeta våldsamma erfarenheter, t.ex. från media – våldsamheter som 

hör till en våldsam manlig könsroll. Denna förståelse av actionlekar bygger på en historisk syn på 

lek som välgörande och en psykoanalytisk syn på lek som en aktivitet dit barn tar sina ”illa 

medfarna känslor” för ”reparation”, som Eriksson uttrycker det.
109

 Denna syn på barns actionlekar 

får även ses som dels sprunget ur en bipolär syn på kön som varandras motsatser och dels som 

något som betonar biologiska och socialt skapande orsaker till detta olika. 

Ett syfte med denna studie har varit att bredda förståelsen av barns actionlekar. Från att se dessa 

lekar och våld kopplat till maskulinitet som ett inneboende behov, visar min studie att det även går 

att se lekarna som någonting barnen interpelleras in och att lekarna istället kan förstås som 

subjektskapande. Lite förenklat skulle man kunna säga att lekarna inte blir en effekt av subjektet, 

utan subjektet blir istället en effekt av lekarna. I feministisk poststrukturalism är makten över 

subjektiviteten någonting som förläggs utanför individen i olika diskurser – dessa diskurser ska 

förstås konstituera subjektivitet men även konstituerade utav denna subjektivitet. I analysdelen har 

jag skrivit fram hur maskulinitet, antagonism och våld kan förstås som delar av en actiondiskurs 

som informanterna i studien tar upp och använder. Informanternas subjektivitet ska då förstås som 

konstituerad, i dessa situationer, av en actiondiskurs som de själva även, genom att ta upp och 

använder, konstituerar. Detta kan då förstås som performativa handlingar, där maskulinitet 

ekvivaleras med antagonism och våld och där denna koppling, via diskursiva föreställningar om 

maskulinitet, skapas i kontexten. Maskulinitet blir då ingenting som informanterna blir bärare av, 

det ska istället förstås som någonting ”inneslutet i diskursen” och som informanterna genom att 

materialisera, även producerar. Till skillnad från en syn på kön eller genus som någonting som lärs 

in eller är biologiskt givet, blir – ur ett feministiskt poststrukturellt perspektiv – maskulinitet 

någonting som skapas performativt i kontexten. Genom att ta upp diskursiva föreställningar om 

maskulinitet, kopplad till antagonism och våld, blir denna maskulinitet som sådan, ”sann” i sin 

kontext. Den blir inte ett inneboende behov för pojkar, utan dessa situationer skapas som pojkiga 

genom talet om dem som pojkiga. Detta resonemang har vissa likheter med Brownes beskrivningar 

av actionlek och könsskillnader, vilka jag tar upp i avsnittet om tidigare forskning. I likhet med 

Browne förlägger jag könsaspekterna av denna lek i diskursiva föreställningar om manligt och 

kvinnligt – men till skillnad från Browne lägger jag ett större fokus på att och hur dessa lekar 

skapas som maskulina, i situationerna, och vad som bryter mot bilden av actionlek som stereotyp.  

En skillnad i jämförelse med perspektiv som har ett fokus på genus som inlärning av maskulina och 

feminina könsroller, blir studiens belysandet av det komplexa i varje situation. En situation 

innehåller en mängd olika tolkningsmöjligheter och det blir inte så enkelt att man kan konstatera 

könskillnader i barns lek och hänvisa till en manlig eller kvinnlig könsroll. I feministisk 

poststrukturalism blir det även viktigt att fokusera det som bryter mot stereotypa och generaliserade 

läsningar – läsningar som genererats av fokus på skillnad. I likhet med Hellmans beskrivningar av 
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pojkars Batmanlekar, som jag beskriver i avsnittet tidigare forskning, har min studie även haft 

fokus på det som bryter mot bilden av situationerna jag analyserat som actionfyllda. Detta har 

inneburit att jag både har kunnat se situationerna som actionfyllda och som ett odlande av nära 

relationer på samma gång. 

Denna komplexitet i feministisk poststrukturalism visar sig även i synen på subjektivitet som 

multipel och agentiskt. Subjektet ses här inte enbart som ett offer för diskurser eller tilltal utan 

aktivt väljande bland diskurser och tilltal, utifrån tillgängliga diskurser och tilltal. Detta öppnar upp 

för att se hur informanterna inte enbart konstitueras av diskurser och tilltal utan även hur de gör 

motstånd mot, och förhandlar om, dessa. I analysen skriver jag fram hur en och samma informant 

kan interpelleras in i två olika subjektspositioner i en och samma situation – vilket kan förstås som 

att subjektivitet är någonting lösare och mer multipelt än en fast identitet. Det kan också förstås som 

att dessa actionlekar är någonting informanterna interpelleras in i, snarare än något som utgår från 

ett inneboende behov. ”Ursprunget” till actionlekarna förläggs då utanför individen, i diskursen. Jag 

har även visat hur man kan förstå upptagandet av tilltal i förhållande till actiondiskursen som ett 

motstånd mot en föreställning om barn och våldsfilm som negativ. I en butlersk subjektsteori ska 

möjlig existens ses som innesluten i diskurser och tilltal och att underkastelse under diskursen och 

upprepande av tilltal ska ses som möjliggörande för handling. Som jag har visat i analysen kan man 

förstå informanternas underkastelse av actiondiskursen som möjliggörande av 

förhandlingsmöjligheter i leken.  

Sammanfattningsvis kan sägas att min studie har visat på hur man kan förstå förskolebarns 

actionlekar som: 

 en arena där vissa ting och företeelser konstrueras som maskulina – snarare än att se 

situationerna som framkomna ur ett maskulint behov, 

 situationer vilka inte enbart går att förstå som våldsamma, utan även som ett odlande av 

relationer, 

 subjektspositioner som barnen interpelleras in i genom olika tilltal – tilltal barnen även 

ibland, genom att upprepa på sitt sätt, gör motstånd mot. 
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Bilagor 

Niklas och Notte leket med ”gubbar” 

Niklas: Dom här dom dör folk. 

Håller upp en Turtle och en figur med stora muskler och en svart väst. 

Notte: Nehe, dom dör inte folk. 

Niklas: Vad dör dom då? 

Notte: Människor. 

Pelle försöker ta gubben från Niklas 

Niklas slår till Pelle löst på ansiktet. 

Pelle börjar gråta 

Samuel och Tony leker med polisbilar 

Samuel: Pkts (ljud från krockande bilar) 

Samuel slår en polisbil mot en annan bil utanför en liten polisstation i plast. 

Samuel stannar upp med krockandet, tittar på Tony och frågar: visst ramlade han ner? 

Samuel: Jag slog han ordentligt så han ramlade ner 

Tony: Ha där fick han 

Tony lägger en legogubbe i legolådan 

Samuel fortsätter att krocka 

Tony: Nej sluta han var faktiskt snäll 

Samuel låter som en bil och springer iväg med sin polisbil  

Tony följer efter Samuel med en polisbil i handen. 

De kommer tillbaka till polisstationen 

Tony: Hörrni det är utryckning 

Båda springer iväg till bilbanepusslet som ligger på golvet 

Samuel: Tjuven är i källare 

Samuel: Ner i källaren 
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Tony börjar bygga med pusslet och lyssnar inte på Samuel 

Samuel: Går till stationen 

Samuel: Jag hittade tjyven  

Samuel skjuter två laserskott 

Roger, Klas, Mats och Erik leker i stora lekrummet. 

Klas: Jag tar hand om den här killen 

Klas tar tag i Mats som står på alla fyra på golvet 

Magnus: Baby! Ta hand om Baby! 

Klas: Jag kan inte hålla honom länge till 

Magnus frågar Roger som står på alla fyra på golvet: Tar du mitt koppel 

Magnus: Jag måste bara ta hand om den här killen  

Mats, Klas och Magnus bökar runt på golvet. 

Mats: Muuuuuu 

Mats stångar mot Klas 

Magnus: Roger! Ge katten mat 

Magnus håller i Mats och säger: Jag håller fast honom 

Erik: Kompis jag har honom 

Mats: Muu 

Mats: Aj 

Mats tar sig för huvudet 

Magnus: Vart gjorde det ont? 

Mats: Nä det är inte så farligt 

De tre fortsätter böka runt 

Klas: Träsk, blixtar 

Magnus: Två attack, två attack 

Magnus och Klas tar tag i Mats som har brutit sig loss 

Magnus: Lugna honom 

Mia (pedagog) sätter sig på huk bredvid barnen: Vet ni vad killar, vi är många här som. 

Barnen stannar först upp men fortsätter sedan med leken innan Mia pratat klart 

Mats hoppar iväg på knäna och Klas tar tag runt midjan på honom 
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Mia går iväg 

Klas: Jag håller honom 

Magnus tar tag i Mats 

Magnus: ÅÅÅ 

Klas och Magnus fortsätter att hålla i Mats 

Mia(pedagog) lutar sig över barnen: Det är tråkigt att behöva avbryta 

Alla fyra går anfådda och dricker i badrummet 

Jag: Vad var ni där inne? 

Klas: Ben Ten 

Magnus: Spidermanhund och Roger var spidermanbebis 

Klas pekar på Mats: Han var noshörning tror jag 

Mats: Nej jag var tjur 

Klas: Hallå! Någon måste ju vara Kevin från Ben ten. 

Klas och Magnus sitter på en madrass på golvet och pratar om Transformers  

Klas: Han kan byta till en massa kanoner och skjuta ur ögonen när han är Ormmannen. Nu skjuter 

jag! 

Klas skjuter iväg två låtsasskott. 

Magnus: Okej, jag är ond, jag är den bästa av alla. 

Klas: Ne! Bara en enda kille är bättre än The Fallen. Det är Optimus Prime. 

Magnus: Är du Optimus Prime? 

Klas: Vet du vad det är som är bättre än Folen? [The Fallen] 

Magnus: Han kan sväva! 

Klas: Jag kan besegra The Fallen. 

Magnus: Den jag är han kan besegra den där killen. 

Klas: The Fallen? 

Klas: Jag är Optimus Prime, han är cool, han kan besegra The fallen. 

Magnus: Jag kan besegra The Fallen. 

Klas: Du kan inte besegra The Fallen! Jag byter lek. 

Klas ser mycket missnöjd ut och sjunker ihop med axlarna 

Magnus: Okej, jag kan inte besegra The Fallen. 

Magnus: Han kan spränga en hel vägg. 



 41 

Klas: Vet du vad Optimus Prime kan göra? Han kan förvandla sig till en lastbil. 

Vi sitter vid matbordet och äter. 

Klas: Igår spelade jag Quake. 

Jag: Vad är det? 

Klas: Ett dataspel för vuxna. Man går runt och skjuter de andra killarna. 

Jag försöker låta intresserad: Jaha. 

Kort paus. 

Klas: Jag har tittat på Jurassic park 3.  

Jag: Jasså, var den rolig? 

Jag får inget svar. 

Klas: Jag har tittat på Spiderman 1, 2 och 3, också har jag sett Harry Potter 1 och 3. 2an ska jag se 

snart. 

Jag nickar intresserat: Jasså. 

En kort paus. 

Klas: I Ben 10 så var det en bebis som blev uppäten. Men Ben 10 hoppade ner i magen på han. Han 

försökte ta bebisen från Ben 10 och då sa han [Ben 10?]: nästa gång ska jag sticka en tröja av 

tarmarna på dig. 

Jag: Oj, då! 

Kort paus. 

Klas: Jag brukar få se Iron man 2. 

Jag: Vad är det? 

Klas: En barnförbjuden film. 

Jag: Jaha. 

Klas: Jag brukar få se den själv. 

Jag nickar lite lätt. 

Klas: På natten. 

Jag: Där ser man. 

 

Magnus, Ellen och Amanda leker hamstrar som är ute på en båtutflykt.  

Ellen står i en ca två meter lång tygbåt: Båten håller på att sjunka! 

Ellen ger Magnus som står utanför båten några handväskor: Ta alla väskorna, ta våra väskor! 
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Ellen och Amanda går till utklädningshyllan. 

David (tre år) går förbi Magnus, vänder sig mot honom och säger med en arg och bestämd ton: Jag 

är en polis! 

David sänker hakan och sätter armarna i kors och ser arg ut. 

Magnus skjuter tre låtsasskott mot polisen för att sedan återgår till hamsterleken.  

Magnus: Moster och Huster, kom och ta våra väskor! 

Polisen (David) vandrar vidare. 

Ellen: Ska vi ta med båten hem? 

Magnus: Det här är ingen båt, det är min bur. 

Magnus och Klas står i hallen och pratar.  

Magnus: Jag vill vara Spiderman. 

Klas: Du kan vara Green Goblin. 

Magnus: Han är inget bra. 

Klas: Vill du inte vara Green Goblin? 

Magnus: Nej, han är tjej! 

Klas: Nej, han är ingen tjej. Han kan spruta eld ur ögonen. 

Magnus: Eld? 

Klas: Ja, du sprutar! 

Magnus byter röstläge som om han spelar en karaktär: Vad håller du på med kompis? 

Klas: Om vi ska leka den riktiga Spiderman då kan inte du vara cool. 

Magnus: Jag vill vara den jag är och jag kan slåss, annars vill jag inte vara med. 

Klas: Han är faktiskt ful. 

Magnus: Vem finns det mer? Finns det New Goblin? 

Magnus: Jag vill vara Spiderman. 

Klas: Men jag är Spiderman. 

Klas: Kan inte du vara Goblin? Det är bara ett blad, tre rutor.
110

 

                                                      
110

 Här förstår jag det som att detta är ett argument för att Magnus, trots att han ogärna vill, ändå bör 

vara Goblin, då leken kommer vara ganska kort: en serietidningssida, tre serierutor. 
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Brev jag skickat ut till föräldrar 

2010-11-17 

 

Hej! 

 

Jag heter Tomas Andersson och läser till lärare vid Stockholms universitet. Jag har haft min 

verksamhetsförlagda utbildning (praktik) på Sjörövaren, mestadels på Matrosen, men de senaste två 

perioderna här på Skattkistan. Just nu skriver jag examensarbete, i vilken jag avser studera barns 

identitetsskapande i leken. 

 

Under vecka 47 och 48 planerar jag att delta i Skattkistans dagliga verksamhet i syfte att observera 

barns lek. I vissa fall kan jag även komma att spela in situationer med videokamera för att kunna titta 

noggrannare på dessa situationer. I mitt observationsarbete kommer jag att följa Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer
111

 som består av tre krav: Informationskravet (att jag informerar barnen 

om syftet med studien), Samtyckeskravet (jag kommer fråga barnen och med detta även er föräldrar 

om de/ni samtycker med dessa observationer), Konfidentialitetskravet (att jag håller identitet och 

personuppgifter dolda i uppsatsen samt att jag förvarar dessa på ett sätt så att de enbart är tillgängliga 

för mig), Nyttjandekravet (att jag enbart använder den insamlade informationen i denna studie). 

 

 

Kryssa i nedan: 

 

Ja, jag ger mitt samtycke till att mitt/mina barn deltar i studien.(Både observation och 

videoinspelning) 

 

      Jag ger mitt samtycke till att mitt/mina barn deltar i studien genom att bli observerade men inte att 

bli filmade. 

 

     Nej, jag ger inte mitt samtycke till att mitt/mina barn deltar i studien. 

 

 

Namnunderskrift: 

 

……………………………………... 

 

Förälder till: 

 

……………………………………… 
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Jag är tacksam om ni svarar så snart som möjlig och senast 22 november. Ni kan självklart ändra er i 

efterhand, under tiden jag är här, om ni gett medgivande. 

 

Med vänlig hälsning Tomas Andersson 

 


