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Linnéa Johansson & Camilla Forsell 

Sammanfattning 

"Pojkar bara bråkar och förstör, det är inte roligt att leka med dem" - Yasmin, Hedda och Felicia 9 år 

(Henkel, Tomicic 2009, s. 115). 

Vår studie har i syfte att studera om pojkar och flickor positionerar varandra olika utifrån genus. Vår 

utgångspunkt är att kön är socialt konstruerat (SOU 2006:75, s. 32). Vi vill även undersöka om det 

finns synliga maktstrukturer i leken i förskolans hemvrå, något som förut benämndes som dockvrå 

(SOU 2006:75, s. 68). Detta genom observationer av barn på en fyraårsavdelning där vi fokuserade på 

hur barnen positionerades av varandra och vem som besatt mest makt. Studien gjordes genom en 

kvalitativ ansats, med fältanteckningar, ljudupptagning och observationsschema som metod. Vårt 

resultat visar att barnen, inte positionerar varandra efter varken det biologiska- eller det socialt 

konstruerade könet. Positioneringen av varandra, samt de maktstrukturerna som fanns mellan barnen 

gick endast att förstå på individnivå, där det fanns både pojkar och flickor som både följde samt gick 

emot normen. Dock kunde vi ana en medvetenhet kring genus och normer hos barnen men av vår 

tolkning är detta socialt konstruerat av vuxna. 
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Förord 

Vi har under utbildningens gång mött många personers olika reaktioner när det kommer till arbetet 

med genus. Något som verkar vara generellt är att föräldrar är rädda för att deras pojkar kommer att bli 

“feminina” men inte alls lika vanligt att föräldrar påtala att deras flickor kommer att bli “maskulina”. 

Den allmänna synen på arbetet med genus, bland föräldrar och bekanta, förstår vi som att det är ett 

arbete att göra alla barn könsneutrala - att det inte längre skall finnas könskategorierna "flickor" och 

"pojkar". Använder vi begreppet “hen” i samtal med vänner möts vi oftast av fnys och skratt. “Hen” 

förstås i allmänhet som ännu ett begrepp för att det inte längre ska finnas, “han” och “hon”, alltså 

endast ett kön. I och med detta förstår vi att det finns delvis en missuppfattad bild av genusarbetet 

vilket har ökat vårt intresse kring området.  Vi vill bidra till en ökad förståelse kring att främja barns 

rätt att välja vilka positioner de vill, oavsett om det är maskulint eller feminint ”färgat”. Vårt arbete är 

från början till slut väl genomarbetat från oss båda, där våra arbetsinsatser väger lika tungt. Vi har 

båda läst litteratur, observerat, analyserat material och sammanställt forskning - vi anser att detta lett 

till ett djupare och mer nyanserat arbete. 

Vi vill tacka vår handledare Anna Åkerfeldt för allt stöd under studiens gång. Tack för att du trott på 

oss, stöttat oss och gett oss en tydlig handledning från början till slut. Vi vill även tacka förskolan som 

tog emot oss med öppna armar och gav oss det rum vi behövde för att kunna utföra denna studie. Tack 

till föräldrarna som gav oss tillit att utföra denna studie om deras barns lek men framförallt tack till 

barnen. Utan er hade denna studie inte kunnat genomföras. 

Camilla Forsell och Linnéa Johansson 
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Inledning 

Vår studie grundar sig i en syn att kön är socialt konstruerat (SOU 2006:75, s. 32). I samhället idag så 

målas kvinnan ofta ut som svag, sexuell och som underdominant i förhållande till mannen. Det är 

sällan som det motsatta möts, den starka självständiga kvinnan. Utifrån detta växte ett intresse att 

studera hur dessa samhällsstrukturer genomsyrar barnens lek. Att studera, med fokus på denna typ av 

stereotypisering, återfinns redan hos små barn eller om det endast är något som är konstruerat av 

vuxna. Vi valde då att studera barns lek i ett ”feminint kodat rum” i förskoleverksamheten, hemvrån, 

för att se om dessa könskoder påverkar barnens lek och i så fall hur. Vi ville avgränsa vår studie 

ytterligare för att få en mer konkret bild av ett visst fenomen, som i detta fall blev, vilka roller barnen 

gav varandra i leken. Med detq2ta menar vi inte att vi endast ville titta på vem som blev en hjälplös 

prinsessa och vem som blev den modiga riddaren. Utan vem som barnen såg som stark och styrande 

och vem som blev den underdominanta som mer eller mindre bara följde ledaren. Med andra ord, hur 

barnen positionerar varandra utifrån genus i hemvrån. 

Bakgrund 

"Hur länge kan du hålla ett nyfött barn och försöka kommunicera med det utan att vilja veta vilket kön 

barnet har?" (Lenz Taguchi 2014, s. 14). Tidigare studier (Frödén 2012, s. 40 refererat till Bergström 

2003; Davies 2003; Fastro-Sterling 2000) visar att spädbarn som föds med oklar könstillhörighet, 

alltså att barnet inte har ett självklart kön, får omgående ett biologiskt kön skapat till sig. Direkt 

hamnar barnet i en medicinsk utredning och sedan är det föräldrarna som tillsammans med läkaren 

bestämmer könet. Intersexualitet verkar ses som onaturligt, uteslutet och något som bör rättas till, 

istället för att se det som en möjlighet till att biologiskt kunna dela in kön i fler än bara två grupper 

(Frödén 2012, s. 40 refererat till Bergström 2003 et al.). Detta kan förstås som att det finns två 

accepterade kön, man och kvinna, och därmed två sätt att bemöta varandra på. 

Oavsett om det är medvetet eller omedvetet så anpassar vi oss i vårt interagerande med andra personer 

på olika sätt utifrån det biologiska könet. Detta är något som i förskoleverksamheten kan förstås 

utifrån Wahlström (2003, ss. 105-106), som menar att pedagogernas matning av barnen med 

normstyrda förväntningar bidrar till att barnen fostras in i stereotypa könsroller. Något som väcker 

funderingar är om detta även gäller yngre barn, om de utifrån de stereotypa könsrollerna väljer att 

positioneras/positionera andra utifrån denna stereotypisering. Förskolan förstås som en viktig arena för 

att förmedla värden samt för att möjliggöra och eventuellt hindra positioner och relationer. Vidare 

beskrivs att barn inte “är”, utan “blir” utifrån att aktivt positionera sig i relation till andra (SOU 

2006:75, ss. 20, 34). Utifrån detta kan det förstås som att det är av vikt att öppna upp alla 

positioneringsmöjligheter för barnen oavsett barnens biologiska kön. Ett exempel på detta är vilka 

möjligheter som öppnar upp sig för barnen om “dockvrån” istället benämns som “hemvrån” (SOU 

2006:75, s. 68). I och med att rummet blir av med sin könsladdade benämning har det blivit tydligt att 

fler pojkar leker där, något som kan förstås utifrån att det inte längre handlar om att positionera 

sig/positioneras som vårdare av dockor. Dockvråsdiskursen har blivit en hemvrådiskurs som i sin tur 

möjliggör för barnen att positionera sig på nya sätt än bara typiskt “feminina”, då detta sätt att vara 

inte värderas högt (SOU 2006:75, s. 68). Dock behöver detta inte innebära att hemvrån är könsneutral, 

detta beror helt på vad som finns i rummet. 
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Det debatteras flitigt kring det jämställda Sverige (SVT 2014-09-09), något som kan tolkas leda till 

partiet Feministiskt initiativs rekordökning inför valet 2014 (SVT 2014-04-30). Detta är något vi 

menar är en relevant fråga i dagens samhälle och en stark koppling till vår studie. Redan från barns 

låga ålder påtalas det att pojkar är starka och dominanta medan flickor är duktiga och omsorgsfulla 

mot andra än sig själva, något som ofta bidrar till att flickor blir så kallade “hjälpfröknar” (Svaleryd 

2002, s. 15; Wahlström 2003, ss. 57-58). De förväntningar som finns på barnen utifrån deras 

biologiska kön bidrar till hur de bemöts samt vilka leksaker som erbjuds (Eidevald 2009, ss. 25-27). 

Det beskrivs även att barn som inte följer normen kan få bestraffande reaktioner medan de som följer 

normen belönas av omgivningen (Svaleryd 2002, s. 15; Wahlstöm 2003, s. 57). Dessa förväntningar 

och reaktioner bidrar till att flickor antas passa/välja omsorgs-, serviceyrken som ofta är lågavlönade. 

Det som skulle kunna sägas är att förskolan är feminiserad och ett kvinnligt universum (Frödén 2012, 

ss. 21,95). Medan män mer eller mindre strävar efter mer kreativa och makthavande yrken, som till 

exempel konstruktionsarbeten och chefspositioner (Svaleryd 2002, ss. 25-26, 34-35; SOU 2006:75, ss. 

31-32). Detta är något som kan förstås som en bieffekt till hur få män det är som arbetar inom 

förskolan (Frödén 2012, ss. 21, 95). 

Än idag finns det en norm för hur män och kvinnor är/ska vara. Det finns en stark fördom och 

stereotyp som säger att män är fysiskt starka, tekniska, har starkare drifter, gillar sport, har aggressiva 

anlag och är rationella. Kvinnor sägs vara fysiskt svagare, bra på petgöra, gilla skvaller, vara 

omvårdande och ha intuition snarare än rationalitet (Connell 2009, ss. 76-77). Det finns många 

motsatspar i svenska språket, så som mjuk/hård, aktiv/passiv, snabb/långsam, förnuft/känsla. En 

forskning visar att dessa motsatspar ofta är könsladdade och att det i denna forskning rådde en stor 

enighet när deltagarna skulle könsbenämna dessa ord (Jalmert, 1984 & Hjälmeskog, 1999, genom 

Olofsson 2007, s. 32; Davies 2003, s. 23). Detta kan förstås som att det mesta i människans sociala 

samspel är könskodat. Även språket. En intressant tanke är att se till hur dessa dikotomier kan 

komplettera varandra istället för att belysa dess olikheter. Alltså att frångå de stereotyper som finns 

kring kön för att varken gynna det ena eller begränsa det andra (Svaleryd 2002, s. 41). Detta kan 

vidare förstås som att alla, oavsett kön, ska få vara som de vill och ha samma förutsättningar att bli 

bemötta på individnivå istället för på en nivå där barnen generaliseras utifrån vilket biologiskt kön de 

har. Detta med stöd från det lagstadgade ansvar som skolan har, att möjliggöra barns utveckling av 

hela deras potential oavsett vilket kön de har (Svaleryd 2002, s. 44). 

Enligt Eidevald är det många genusforskare som letar efter förklaringar på vissa skillnader, 

exempelvis betygsresultat. De letar efter skillnader kognitivt som ska vara avgörande för män och 

kvinnors intelligens och beteende (Eidevald 2009, s. 19). Vissa studier vill se kön som något som är 

biologiskt givet där de biologiska skillnaderna framhävs och genus bara är en social följd av 

kromosomer, hormoner och kroppsliga skillnader. Fokus är oftast på att ta reda på om biologiska 

skillnader är avgörande för olika förutsättningar när det kommer till exempelvis intelligens och 

begåvning. Hyde, Lindberg, Linn, Ellis och Williams (2008) studie visar delvis på det motsatta, att det 

inte finns några biologiska skillnader mellan pojkar och flickor när det kommer till logiskt tänkande 

(Eidevald 2009, ss. 19-20 refererat till Hyde et al. 2008). Även Butler (2007) pekar på att det inte finns 

några skillnader mellan kön och genus, att dessa båda är kulturellt konstruerade (Butler 2007, s. 56). 

Vidare kan det biologiska könet avgöra hur barn bemöts av samhället. Eidevald (2009, ss. 21-22, 110) 

ger ett exempel på hur “bråkiga” pojkar vid vuxnas första tanke måste dämpas men som vidare måste 

accepteras då pojkar “är” så i sin natur. Flickor med samma beteende måste dämpas mer, då detta inte 

är ett accepterat beteende för en flicka (Eidevald 2009, ss. 21-22). Därav vill vi i den här studien 
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undersöka hur sociala konstruktioner av kön/genus tar gestalt i barns lek och detta utifrån ett 

feministisk poststrukturalistiskt perspektiv. 

Feministisk poststrukturalism beskriver sociala strukturer och vill genom att ifrågasätta och synliggöra 

dem, lösa upp kategorierna manligt och kvinnligt (Lenz Taguchi 2013, ss. 17-18). Det har sedan tidigt 

i förskolans historia, funnits diskussioner kring kön och “könsroller”. Det har beskrivits som att 

begreppet “roll” bidragit till en förståelse att kön är någonting som går att förändra då det är 

konstruerat (SOU 2006:75, s. 32). Svaleryd (2002) menar att det socialt konstruerade könet handlar 

om att synliggöra de mönster och strukturer som skapar grupperna pojkar respektive flickor och menar 

även att många barn inte passar in i dessa genusmönster (2002, s. 14). Utifrån en feministisk 

poststrukturell teori menas att det finns en subjektifikation som innebär att vi hela tiden ges och tar 

emot könade innebörder och att vi är i ständig förändring. Detta genom de diskurser som finns, vilket i 

ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv innebär innebörden och betydelsen i det som sägs och 

görs. Alltså de strukturer som påverkar vårt handlande. Dessa diskurser är avgörande för hur vi bildar 

världen i olika sammanhang och dessa skiftar och förändras beroende på situation (Lenz Taguchi 

2013, ss. 17-18). Vidare vill vi göra en koppling till något som kommer att färga vår studie, en 

beskrivning av det “feminina”. Vi menar att någon har, enligt stereotypen, “typiskt kvinnliga” drag 

som exempelvis omvårdande, passiv, känslosam och försiktig (Eidevald 2011, s. 11). 

De strukturer vi beskriver ovan vill vi undersöka i barns lek i hemvråmiljö. Detta har valts som fokus 

då förskolans läroplan menar att "Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 

uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” (Skolverket 2010, s. 6). Detta går i linje 

med det som kommer att undersökas - barns lek, deras eventuella maktstrukturer och positioneringar 

utifrån genus. Detta utifrån en tanke kring om detta är något som gestaltar sig redan i låg ålder. Det 

kan vidare förstås som att det är i förskolans jämställdhetspraktik som traditionella könsmönster, 

makthierarki av kön och den samhälliga strukturen blir synliga (SOU 2006:75, s. 20). Något som kan 

ses i tidigare forskning är att de flesta studierna undersöker hur pedagoger positionerar barn i relation 

till genus och stereotypa könsroller. Eidevald lyfter ett intresse kring att studera barnens förväntningar 

på varandra och hur de utifrån detta positionerar sig i relation till varandra (2009, s. 181). Vår studie 

belyser detta genom att undersöka hur barn positionerar varandra i hemvrån utifrån genus. I läroplanen 

för förskolan står det att: 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 

manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 

utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Skolverket 2010, s. 5) 

Detta belyses för bidra till en ökad medvetenhet kring könsstereotyper och hur dessa påverkar 

bemötandet av barn utifrån kön. Studien är viktig eftersom tidigare forskning visar att hur barn bemöts 

utifrån kön kan begränsa deras erfarenheter och lärande som i sin tur kan komma att påverka bland 

annat deras framtida yrkesval (Svaleryd 2002, s. 16). Alltså påtalas ett intresse att förändra den 

allmänna synen som finns på genus idag, vilket på sikt kan tänkas leda till en förändring i de 

stereotypa könsroller som råder i dagens samhälle. 
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Syfte och frågeställningar  

I den här studien vill vi synliggöra vilka strukturer som finns i barns lek och genom detta skapa en 

medvetenhet och kunskap kring genus och hur genusstrukturer gestaltas i barns lek. Genom att 

synliggöra vilka strukturer som tar gestalt hoppas vi på att kunna skapa en medvetenhet kring detta 

och på så sätt förtydliga vårt och andras framtida arbete kring genus. Vi vill studera hur barns lek i 

hemvrån skiljer sig mellan pojkar och flickor och om det kan sättas i relation till eventuella 

stereotyper. Detta utifrån hur barn positionerar varandra och utifrån möjliga maktstrukturer som kan 

förekomma i barns lek. Vi hoppas med detta kunna synliggöra huruvida kön har betydelse för hur barn 

beter sig mot varandra eller inte. Vi har formulerat dessa frågeställningar: 

- Hur positionerar barnen varandra utifrån genus när de leker i hemvrån? 

- Hur kan maktstrukturer mellan barnen beskrivas när de leker? 

Tidigare forskning 

I anslutning till att vi skulle påbörja vårt arbete valde vi ut litteratur som skulle ligga till grund för vårt 

arbete något som vi sedan skulle ha som bollplank och arbeta utifrån. Den avhandling som för oss var 

självklar var Eidevalds (2009) som vi båda två fastnat för i en tidigare kurs. Denna avhandling hade 

som fokus till att se hur pedagoger positionerar barn. Vi var eniga om att denna skulle lägga grunden 

till hur vår empiri skulle samlas in och vad empirin skulle innehålla. Utifrån den fann vi, för oss, ny 

empiri som gav oss möjligheten att nyansera vårt arbete. Detta utifrån ett fokus i att hitta litteratur 

kring jämställdhet, genus och barns maktlekar. Vidare har vi sökt upp ytterligare litteratur genom att 

använda våra centrala begrepp som sökord, något som visade sig ge goda resultat. Det har för oss även 

varit självklart att läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) ska ligga till grund för studien då den 

innehåller vad som är förskolans ansvar och vilka mål som ska strävas efter. Därav har vi plockat citat 

ifrån den som är relevanta för den studie vi gör och för att stärka våra antaganden och föreställningar. 

I och med den avgränsning vi ovan beskrivit fann vi sex stycken tidigare forskningar som dels 

fokuserat på samma fenomen samt de som haft ett annat fokus. Vi valde att strukturera upp vårt avsnitt 

om tidigare forskning utifrån tre underrubriker: ”Pedagogers positionering av barn”, “Barns 

positionering av sig själva” och “Barns positionering av varandra”. Detta för att poängtera att 

forskningen finns kring alla dessa områden men även för att uppmärksamma att det behövs mer 

forskning kring hur barn positionerar varandra. Vi har lyft fram forskningarna med hjälp våra rubriker 

och i och med att vissa forskare berör fler än en rubrik dyker de upp flera gånger. 

Pedagogers positionering av barn 

Tidigare forskning inom positionering av barn utifrån genus har ofta fokuserat på hur pedagogerna 

positionerar barnen. Exempel på detta är Eidevalds avhandling (2009), där fokus låg i att se hur 

pedagoger positionerar barn utifrån de stereotypa förväntningar på hur flickor och pojkar “bör bete 

sig” utifrån samhällets traditionella könsnormer (Eidevald 2009, ss. 6-8). Eidevald kom i sin studie 

fram till att flickor och pojkar bemöts och positioneras olika utifrån vilka förväntningar som finns 
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gentemot dem. Flickor som ansågs vara gränsöverskridande blev ofta tillrättavisade när de betedde sig 

högljutt och vilt, detta utifrån förväntningarna på att en flicka bör vara lugn och koncentrerad 

(Eidevald 2009, s. 25). Denna skillnad i pedagogernas positioneringar av barnen, menade Eidevald, 

berodde på att pedagogerna omedvetet agerade efter genus. Att pojkars vildhet inte går att tämja då det 

ligger i deras natur, medan flickors vildhet måste stoppas så att de inte råkar illa ut i framtiden 

(Eidevald 2009, s. 110). 

Hellmans avhandling hade som syfte att ta reda på vilka subjektpositioner som görs möjliga för pojkar 

och flickor i relation till normen pojkighet - alltså vilka normer och förväntningar som finns på pojkar 

(Hellman 2010, s. 53). Hellman upptäckte att typisk “pojkighet” är en position som pojkar blir 

förstådda och sedda genom och att det normaliserades på avdelningen. Detta betydde inte att pojkarna 

gavs högre status, varken bland barn eller pedagoger, då innebörden av att vara en “typisk pojke” 

egentligen betyder “bråkig”. Att istället ha en position som “självgående och snäll” värderades 

däremot högt bland alla på förskolan. Detta tror Hellman beror på att det följer förskolans normer 

(2010, ss. 102-103). Men då pojkar anses vara ”bråkiga” så har verksamheten anpassats efter detta 

genom att exempelvis aktiviteter och material tagits bort (Hellman 2010, ss. 102-103). Även Svaleryd 

påpekar att pojkarna verkar ha huvudrollen i verksamheten (2002, s. 18). Svaleryd vill med sin studie 

påvisa ett arbeta för att bekräfta och stärka barnens identiteter, bryta de traditionella könsrollerna och 

ge barnen samma förutsättningar oavsett kön (Svaleryd 2002, s. 8). Svaleryds tankar går i linje med 

Eidevalds (2009, ss. 6-8), att pojkar och flickor har olika förväntningar på hur de ska bete sig, vilket 

ofta leder till en högre tålamodströskel kring pojkarna (Svaleryd 2002, s. 18). Svaleryds studie bidrar 

med en förståelse kring hur världen formar barn utifrån stereotypa könsroller redan från ung ålder. Att 

flickor genom hemrelaterade leksaker ska formas till husliga mödrar och passa till omsorgsfulla yrken 

medan pojkarna ska arbeta med hela kroppen och i en makthierkiskt överordnad position för att i 

framtiden passa till konstruktionsarbeten och chefspositioner (Svaleryd 2002, s. 66). Vidare ger det i 

sin tur en tydlig bild av de olika förväntningar som kan skapa ojämställdhet mellan könen redan i låg 

ålder. 

Även Wahlström beskriver förskolan, efter sitt jämställdhetsprojekt, som en ojämställd arena. De 

vuxnas förväntningar och bemötande färgar hur barnen positioneras. Flickor ges inte möjlighet att vara 

modiga, initiativtagande, ledare och så vidare. Pojkar får inte möjlighet att utveckla empati, relationer 

och hjälpsamhet (Wahlström 2003, ss. 8, 45). Detta beskriver hon, likt de tidigare forskarna, som en 

följd av omedvetna förväntningar och stereotyper kring flickor och pojkar. Något som hon vidare 

menar kan förändras om barn tillåts positionera sig på nyskapande sätt (Wahlström 2003, ss. 10, 106). 

Genom observationer kunde Wahlström identifiera att förväntningarna som fanns på barnen bidrog till 

att snälla flickor och bråkiga pojkar, som grupper, blev tydliga. Hon menar vidare att det fanns en 

ständig nyans i ett försök till att hitta syndabockar (2003, s. 57). Dock menar Wahlström att pedagoger 

inte ska sätta upp hinder för barnen att följa normen, utan snarare föra in nya alternativa 

positioneringsmöjligheter. Det är genom detta som det blir möjligt att släppa gamla stereotyper 

(Wahlström 2003, s. 106). 

Frödén vill bland annat ta reda på vilken betydelse kön har i interaktionen mellan barn och pedagoger 

samt vilken betydelse kön har i utformningen av rummen genom färger, material och aktiviteter 

(Frödén 2012, s. 17). Hon har fått fatt i detta genom användning av metoder som fältanteckningar, 

ljudinspelningar och intervjuer. Hon har studerat barnen i olika inomhusmiljöer utifrån genus och 

lägger stor vikt i miljöns utformning (Frödén 2012, ss. 71-92). Som resultat såg Frödén hur pojkarna 

bakade, vävde, sydde dockor och broderade med samma entusiasm som flickorna. Färgval och alster 

skilde sig inte nämnvärt från flickornas (Frödén 2012, ss. 97-98). Situationer i verksamheten som lätt 
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kan bli stressiga, såsom på- och avklädning, såg förskolan till att hålla lugna och att ge alla barn 

samma tid och uppmuntrade dem till att klara sig själva. Detta gjorde, tror Frödén, att omedveten och 

vanemässig särbehandling utifrån könsnormer undveks (2012, ss. 101-102). Miljön var inte tydlig med 

vilka lekar som var avsedda för vilka platser, vilket ledde till att många barn oavsett ålder och kön 

möttes i lekar och aktiviteter (Frödén 2012, s. 111). Sammanfattningsvis kan Frödéns studie förstås 

som ett aktivt försök till att positionera alla barn lika oavsett det biologiska könet. 

Barns positionering av sig själva 

En annan intressant vinkel är hur barnen positionerar sig själva, något som har varit svårt att 

identifiera i tidigare forskning. Detta kan förstås som att det saknas forskning kring just detta samt att 

barns positionering av sig själva är svåra att synliggöra. Frödén kunde i sin studie se hur pojkarna 

utförde samma aktiviteter som flickorna, med samma entusiasm (Frödén 2012, ss. 97-99). Vidare 

påtalades det att pojkar lekte sjöjungfru och flickor lekte riddare, något som hon upplevde som att 

barnen inte alls var medvetna om att de utmanade vissa dominerande könsmönster. Barnen refererade 

sällan till kön och verkade inte bry sig om det (Frödén 2012, ss. 137-139). Vilket även kan förstås som 

att barnen i en överskridande positionering av sig själva indirekt bidrog till att de andra barnen gjorde 

likadant. 

Davies (2003) forskning gjordes i sydöstra Australien under 1980-talet. Den handlar bland annat om 

hur barnen positionerar sig själva utifrån normer, förväntningar, diskurser och sociala strukturer. Ett 

stort fokus är vilka positioner som är lyckade att inta för barnen men även att barnen ska få möjlighet 

att upptäcka alla positioner som finns tillgängliga att inta. Alltså att barn ska få utlopp för sina 

fantasier och fritt kunna vidareutveckla och skapa nya positioner, utan påverkande könsnormer 

(Davies 2003, ss. 12-37, 170-171, 180). Davies menar att de lyckade positionerna att inta, såsom 

“Superhjältepojkarna” och “Hemvråflickorna” är lyckade så länge “rätt” kön positionerar sig på “rätt” 

ställe. Hon skriver också att lyckade positioneringar för flickor kan vara att inta de “tuffare” 

positionerna då detta kan bidra till att deras liv blir mer spännande och ger dem en chans till övertag 

över pojkarna (Davies 2003, s. 171). Hon ger ett exempel på pojken George som uppfattas som 

överskridande. Detta utifrån att han inte ses som en “pojkig” pojke då han är lugn och har en kvinnlig 

förebild. Davies poängterar att de andra pojkarna positionerar George som svag och underdominerad 

dem, något som kan förstås vara ett bidrag av, eller bidrag för att George positionerar sig själv som 

underdominant (Davies 2003, ss. 175-194). 

Barns positionering av varandra  

Även här fann vi att detta inte verkar ligga i stort forskningsfokus, vilket kan förstås som att det är 

svårt att få fatt i. Dock menar vi att barns positionering av varandra är lika viktigt som pedagogers 

positionering av barn. Vi har tidigare nämnt Frödén som utöver hennes fokus på verksamheten och 

pedagogernas inverkan på den även synliggjort vilken betydelse kön har i interaktionen mellan barnen 

(Frödén 2012, s. 17). Hon upptäckte att aktivitetsvalen inte skiljde sig åt mellan pojkar och flickor 

(Frödén 2012, ss. 97-99) och att färg- och aktivitetsvalen aldrig ifrågasattes av varken pedagoger eller 

barn. Detta trots att exempelvis rosa, enligt Frödén, är en könsmarkerad färg. Till sist konstaterar hon 

att kön kan göras icke-relevant i en förskolepraktik, då kön har en underordnad betydelse för barnen 

(Frödén 2012, ss. 97-99, 208). Hellman (2010) kunde, likt Frödén, i sin studie uppleva att kön inte 

spelade någon markant roll för barnen. Något barnen däremot noterade var skillnaden mellan pojkar 

och flickors kroppar, bland annat hur de rör sig, snabbhet och styrka. Detta synliggjordes genom ett 

exempel där ett barn menar på att en flick-Batman inte är lika snabb som en pojk-Batman och att de 
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rör sig olika (Hellman 2010, s. 173). Exemplet påvisar ändå att det finns en vikt i kön hos barnen. 

Precis som Davies kommit fram till så är positioneringar lyckade så länge “rätt” kön positionerar sig 

på “rätt” ställe, alltså utifrån normen kring hur kön uppfattas (2003, s. 171). Davies och Frödéns 

reslutat skiljer sig åt, något som kan vara ett resultat av att studierna skett i olika delar av världen och 

vid olika årtal. 

Forskningar kring vårt ämne - hur barn positionerar varandra, tycks sällan varit huvudfokus och något 

som även blir tydligt är att forskningsresultaten skiljer sig åt. Dock kan vi se att forskning kring 

pedagogers positionering av barn har ett mer allmänt överensstämmande resultat. Eidevald som är en 

välkänd genusforskare skriver i sin avhandling att det saknas forskning kring hur pedagogers 

bemötande av barnen skiljer sig åt, beroende på vilka positioner barnen tar. Även vilka konsekvenser 

ett sådant bemötande har för pojkar och flickor (Eidevald 2009, s. 12). Efter vår undersökning av 

tidigare forskning samt efter det Eidevald påtalade förstår vi att detta område är av vikt att undersöka, 

då det saknas forskning kring hur barn positionerar varandra. Vårt resultat kommer förhoppnings 

påvisa huruvida kön är relevant för barn eller inte och hur de möjligen är påverkade av samhällets 

normer i sitt samspel med varandra. 

Teoretiskt perspektiv 

Löfdahl et al. menar att valet av teoretiskt perspektiv påverkar forskningsprocessen samt vilka resultat 

som kommer att synliggöras och analyseras (2014, s. 84). Detta belyser en vikt om att teorivalet har en 

stor betydelse för huruvida svar kommer att kunna ges på våra frågeställningar. Men även för att göra 

avgränsningar i vårt forskande seende, med så kallade teoretiskt färgade glasögon (Löfdahl et al. 2014, 

ss. 82, 84). Därför kommer denna studie skrivas utifrån ett feministiskt poststrukturellt perspektiv då 

syftet är att få fatt i hur barn leker och skapar makt utifrån genus. 

Feministisk poststrukturalism 

Lenz Taguchi samt Eidevald beskriver teorin som den tredje vågens feminism (Eidevald 2009, s. 18; 

Lenz Taguchi 2013, s. 17). Detta kan i sin tur förstås som att tredje vågens feminism följer, men inte 

ersätter, liberal- och radikal feminismen (Lenz Taguchi 2013, ss. 17-18). Vidare kan det beskrivas som 

att liberalfeminismen vill främja kvinnors plats i det mansdominerade samhället, vilket infattar samma 

lön och samma positioner som män. Radikalfeminismen lyfter det kvinnliga för att motverka den 

nedlåtande synen som samhället har på kvinnlighet i allmänhet idag (Lenz Taguchi 2013, ss. 17-18). 

Feministisk poststrukturalism kan vidare förklaras genom dess syfte att utmana föreställningen av att 

kön är biologiskt och kroppsligt, samt att ifrågasätta det mansdominerade samhället som norm 

(Eidevald 2009, ss. 53-54). Poststrukturellt perspektiv, utan betoning på det feministiska, beskriver att 

världen är en social konstruktion och även deltagarna i den (Hellman 2010, s. 37), vilket i sin tur går 

att koppla till genus - det socialt konstruerad könet (Eidevald 2009, s. 20).  

Om fokus läggs på individerna, kan dessa utifrån det feministiskt poststrukturella perspektivet förstås 

som multipla subjekt. Multipla subjekt kan beskrivas som att individer “görs” utifrån rådande 

diskurser och föreställningar. Något som även kan beskrivas som ett vidare utmanande av 

motsatsparen, dikotomin kvinnligt/manligt, som i sin tur kan lösa upp dikotomin och utmana 

eventuella maktstrukturer (Eidevald 2009, ss. 20, 54; Lenz Taguchi 2013, s. 18). Davies förklaring på 



9 

 

multipla subjekt är att det alltid finns en mångfald av subjektiviteter tillgängliga för alla individer 

(Davies 2003, s. 17). Davies belyser även att det kan beskrivas som att individer har en mängd olika 

sätt att positionera sig på och detta utifrån samhällets diskursiva praktiker (2003, s. 11). Vidare 

förklaras det som att detta subjektiva utvecklande kan gå emot eller gå i linje med samhällets 

förväntningar på hur individer ska positionera sig utifrån sitt biologiska kön (Davies 2003, s. 13). 

Utifrån denna förklaring av det teoretiska perspektivet, som kommer att färga hela studien, kan det 

förstås gå hand i hand med studiens syfte. Som är att synliggöra barns positionering av varandra. Vi 

vill få fatt i möjliga maktstrukturer och framförallt se till hur de stereotypa könsrollerna färgar barns 

lek i hemvrån. Nedan beskrivs studiens centrala begrepp samt hur de kan uppfattas utifrån kontexten, 

även hur dessa kommer att användas i denna studie utifrån det feministiskt poststrukturella 

perspektivet. 

Diskurs 

En diskurs är väsentlig för hur vi bildar omvärlden i olika situationer och sammanhang. Detta då det 

finns olika tankar inom diskurser om vad vi känner, kan göra eller vara. En diskurs förändras och 

skiftar kontinuerligt och det är också diskursen i sig som bestämmer vad som sker (Lenz Taguchi 

2013, ss. 17-18; Davies 2003, s. 213). Eidevald (2009, ss. 2, 9, 20) beskriver diskursbegreppet som ett 

antagande, en föreställning med grundantagandet att subjekt är multipla. Vidare kan det förstås som att 

våra antaganden om världen och dess invånare påverkar hur vi interagerar och samspelar med dem. 

Som tidigare nämnts handlar feministisk poststrukturalism om att ifrågasätta, synliggöra och lösa upp 

dikotomierna “manligt” och “kvinnligt” (Lenz Taguchi 2013, ss. 17-18). Genom att ta hjälp av 

diskurser kan vi, i vårt tolkande, synliggöra dessa kategorier och strukturer. En diskurs är innebörden 

och betydelsen i vårt agerande, interagerande och handlande. Varje diskurs som vi träder in i påverkar 

oss på ett eller annat sätt. Det kan vara en styrka men också en begränsning (Svaleryd 2002, s. 16). 

Genus 

Genus handlar om samhällets könsroller. Det går att se dessa roller som något som är biologiskt givet 

men utifrån genus är det socialt konstruerat. Det är detta sociala kön och det vi tidigare nämnt som 

“maskulint” och “feminint” som kan förstås gå under samlingsbegreppet genus (Eidevald 2009, s. 20; 

Svaleryd 2002, s. 29). Inom genusarbetet synliggörs de olika normer, normer som påtalar hur män och 

kvinnor ska vara. Fördomar som styr in oss i olika egenskaper (Conell 2009, ss.76-77). Detta påverkar 

i sin tur hur vi beter oss och vilka konsekvenser detta beteende får. I och med det socialt konstruerade 

könet och ett synliggörande av de mönster och strukturer som finns inom grupperna pojkar och flickor 

går det att förstå att en mängd barn inte passar in i dessa genusmönster och hamnar utanför normen 

(Svaleryd 2002, s.14). Detta beskrivs som att barn kan bestraffas om de går emot normen men även 

belönas om de följer den (Svaleryd 2002, s. 15; Wahlstöm 2003, s. 57). Precis som tidigare nämnts så 

handlar inte detta om att tvinga på någon en könsneutralitet, utan att låta alla vara som de är utifrån ett 

individperspektiv - att frigöra dem från könsnormerna. Det är genus, könsrollerna, som ger sociala 

konsekvenser och inte könet i sig (Eidevald 2009, s. 20; Svaleryd 2002, s. 63). Genus kommer i denna 

studie användas som att barn inte föds till antingen flicka eller pojke, utan att detta är något som blir 

till genom sociala konstruktioner (Butler 2007, s. 57-58). 

Struktur  

Struktur är något som kan kopplas ihop med begreppet norm. Detta antagande är något som stöttas av 

Svaleryd som skriver att struktur handlar om stereotyper som hjälper till att identifiera mönster i 

vardagen. Samt att det handlar om något som blivit en norm och därmed svåridentifierat (Svaleryd 
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2002, s. 15). Lenz Taguchi skriver om feministiska strukturalister som genom en strukturalistisk 

tankefigur talar om samhället och den socialt konstruerade människan. Denna tankefigur förklarar 

varför människor gör och är på ett visst sätt och detta genom att fokusera på ordningar, regimer, 

kontrakt och sociala lagbundenheter. Feministiska strukturalister vill däremot synliggöra de regler, 

ordningar och det som sker för kategorierna kvinnor och män - alltså patriarkala strukturer (Lenz 

Taguchi 2013, s. 46). Struktur kommer i denna studie kopplas samman med begreppet nedan, makt, 

för att möjligen synliggöra eventuella maktstrukturer mellan kön. 

Makt 

Fokus för begreppet kommer att ligga på den makt som kan bli synlig mellan barn generellt men även 

den makt som finns i den feminint dominerande diskursen, hemvrådiskursen. Flickors maktkamp 

beskrivs som något lågmält som är svårt att uppfatta, såsom uteslutning och att belasta andra med 

skuld och skam. Pojkars maktkamp beskrivas som någonting som sker genom våld och skrik 

(Eidevald 2009, s. 28; Svaleryd 2002, s. 66). Detta är något som Eidevald med andra ord förklarar som 

den aktiva maskulina diskursen och den passiva feminina underordnade diskursen (2009, s. 106). 

Detta är något som även kan förstås genom den obalans som finns mellan könen och vem som anses 

vara viktig (Wahlström 2003, s. 106). Wahlström påtalar att makten som ligger i det maskulina 

dominerande är att män får kvinnor att agera på sätt som de annars inte skulle gjort (2003, s. 106). 

Davies beskriver även maktstrukturer som att de är flytande och utvecklas efter situationerna, precis 

som omvärlden, att de är föränderliga och ofasta (Davies 2003, s. 203). Något som Wahlström belyser 

att pojkarna innehar huvudrollen i förskoleverksamheten i och med att de är i stort behov av 

omedelbar behovstillfredsställelse (Wahlström 2003, ss. 101-102). Detta är något som går emot 

läroplansmålet att “arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och 

utrymme i verksamheten” (Skolverket 2010, s. 12). Det kan i sin tur förstås som att pojkarna blir i 

behov av omedelbar tillfredsställelse och att tas i första hand, genom den allmänna uppfattningen och 

förväntningen på att pojkar inte kan vänta på sin tur. Alltså att det är pojkarna som har makten över 

både flickor och pedagoger.  

Positionering 

Barn är i ständigt utforskande av olika sätt att bete sig, handla och vara på (Svaleryd 2002, s. 25). 

Vidare förklarar Svaleryd att det är genom detta som barn får en underförstådd förståelse över vilka 

positioner som är “rätt” att inta respektive vilka som är “fel”, utifrån vilket biologiskt kön barnet har 

(2002, s. 25). I och med detta betyder det inte att det är den intagna positionen som blir betydande för 

vem personen är, utan hur personen blir till i olika situationer (Davies 2003, s. 153; SOU 2006:75, s. 

59). Människors subjektiva utveckling sker tillsammans med andra och hur dessa väljer att positionera 

sig påverkar resten. Detta genom att antingen positionera sig på liknande sätt som andra eller i en ny 

tolkning av positioneringsmöjligheten (Davies 2003, s. 11). Genom att dessa positioneringar är i 

ständig förnyelse och rörelse är vi i ständig påverkan av varandra, alltså är inte ett barn bråkigt eller 

lugnt i sin person, utan blir det i olika situationer. Det kan vidare förstås som att positionering står i 

relation till kontexten, referensramen och de diskurser som barnet känner till och kan agera utefter 

(Eidevald 2009, s. 60; Davies 2003, ss. 153, 160). Svaleryd stärker detta antagande genom att lyfta att 

det är av vikt av pedagogen att bekräfta barnen och öppna upp alla de möjliga positioner som finns för 

dem att inta (2002, s. 53). Positionering kommer i denna studie att användas som ett begrepp för ett 

synliggörande av de roller barnen ger varandra i leken, såsom vem som är stark och vem som är 

styrande. 
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Hur vi positioneras är något en dominerande diskurs bestämmer, då den bestämmer både hur vi 

positioneras av andra och hur vi positionerar oss själva. Diskurserna innehar information om hur makt 

fördelas mellan olika positioner. Diskurserna är bundna till kunskaper, föreställningar och information 

om vem som har rätt att “styra” inom diskursen. Exempelvis i ett klassrum där läraren har en stor 

maktroll men där även pojkar och flickor har olika förväntningar på sig över hur mycket och vilken 

plats de ska ta (Lenz Taguchi 2013, s. 91). Alltså står vi i ständig relation till diskurser, vilket påverkar 

oss i vår positionering. Vidare “bestämmer” dessa positioner och våra socialt konstruerade kön - 

genus, på vilken nivå vi står i det makthierarkiska samhället. 

Metod  

Studien har gjorts utifrån en kvalitativ insamlingsmetod som innebär ett undersökande och tolkande av 

något och dess egenskaper noggrant. Syftet med en kvalitativ ansats är ofta och precis som i denna 

studie, att förstå erfarenheter och/eller upplevelser. Alltså en strävan efter att förstå människors 

upplevelser av fenomen, där forskaren är en del av undersökningen och även kan komma att påverka 

resultatet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 53). I en kvalitativ datainsamling finns 

det ett flertal datainsamlingsmetoder att använda. Dessa är bland annat “[…]intervjuer, deltagande 

observationer/fältarbete, dokument, bilder, videoinspelningar” (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 60), där 

ljudupptagningar även kan räknas in som en kvalitativ metod. För att öka validiteten i studien 

användes en kombination av kvalitativa insamlingsmetoder. Dessa var fältanteckningar, 

ljudupptagningar och observationsschema (beskrivning på sida 12) som verktyg. Denna kombination 

har valts för att genom ljudupptagningar ha någonting “konkret” att återgå till i relation till att enbart 

använda fältanteckningar. Genom att ha fältanteckningarna som stöd till ljudupptagningarna förstås 

det kunna återskapa en så korrekt situationsbeskrivning som möjligt. Observationsschemat användes 

för att kunna synliggöra eventuella mönster i barnens lek. Det bidrog till en möjlighet att göra 

observationsbeskrivningarna detaljrika. 

En deltagande observatör har oftast lättare att förstå situationen men kan som följd påverka situationen 

mer än tänkt och göra deltagarna medvetna kring att de studeras (Eriksson Barajas et al. 2013, ss. 132-

133). Utgångspunkten för vår observation var att vara ickedeltagande vilket innebar att vi inte 

interagerade med barnen i leken. Utifrån ett etiskt perspektiv blev det av vikt att förklara för barnen 

varför vi inte lekte, detta genom en påtalan av vårt syfte med studien. Dock förklarade vi att vi gärna 

lekte med dem under ett senare tillfälle, något barnen accepterade. En observation kan å ena sidan vara 

ostrukturerad, med syftet att samla in mer och bredare data för att utforska något på djupet. Å andra 

sidan kan den vara strukturerad med syftet att studera en specifik del av fenomenet (Eriksson Barajas 

et al. 2013, s. 133). Denna studie var strukturerad, detta för att få fatt i just fenomenet hur barn 

positionerar varandra i hemvrådiskursen, utifrån genus, samt till att se vilka eventuella maktstrukturer 

som råder. 

Val av metod 

Studiens syfte är att synliggöra eventuella maktstrukturer och se vad som sker barnen emellan i leken, 

hur barnen positionerar varandra. Att använda något annat än en kvalitativ ansats kan förstås som 
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svårt. En kvalitativ forskning vill inte kvantifiera och använder sig i regel inte av statistik för att 

redovisa resultat. Istället fokuserar den kvalitativa metoden på att tolka, skapa mening och förståelse 

av människors upplevelser av exempelvis fenomen (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 53). Då valet av 

metod bör vara koherent med valet av teori, försvarar även detta vårt val av metod. Detta då 

feministisk poststrukturalism vill utmana dikotomin “kvinnligt”/”manligt”, lösa upp den och utmana 

maktstrukturer och detta genom att synliggöra dem (Eidevald 2009, s. 54; Lenz Taguchi 2013, s. 18). 

Att göra detta översiktligt, utan att gå in på individers perspektiv, kan förstås som svårt om ens 

möjligt. Som Davies skriver har alla individer en mängd olika sätt att positionera sig på och subjekt 

utvecklas antingen utifrån eller emot samhällets förväntningar på hur de ska positionera sig efter kön 

(Davies 2003, ss. 11-13). Att få fatt i detta utan att komma nära inpå individerna låter orimligt. 

Ljudupptagningar med fältanteckningar som komplement skulle användas utav den ena av oss. Ett av 

oss utformat observationsschema1 skulle fyllas i av den andre. Något som sedan skulle skiftas så att 

båda fick möjlighet att testa de olika observationsmetoderna.  

Urval, avgränsningar och undersökningspersoner 

Det urval av material som gjorts kan förstås som en blandning mellan ett strategiskt- och ett teoretiskt 

urval. Det strategiska urvalet då valet av deltagare och miljöer ska bestämmas utifrån studiens syfte 

(Barajas Eriksson et al. 2013, s. 137). Kopplat till vår studie går det att förstå att hemvrån valdes 

strategiskt, även valet av deltagarna. Fyraårsavdelningen valdes då ett intresse fanns i att utföra en 

studie med lite äldre barn. Det strategiska urvalet kan även förstås i koppling till denna studie då vi i 

hemvrån valde ut specifika barn att studera, även om andra barn befann sig i hemvrån. Dessa 

avgränsningar utifrån det som skulle kunna komma att bli relevant för studien. Vi menar också att 

urvalet även är teoretiskt nyanserat (Barajas Eriksson et al. 2013, s. 138), då vårt urval styrts av den 

feministiskt poststrukturella teorin. Detta har i sin tur avgjort vad vi vill belysa och vad vi vill få reda 

på. Genom en kombination av det strategiska- och det teoretiska urvalet blev det intressant att se till 

hur de olika barnen agerar och positionerar varandra i hemvrån. Detta bidrog i sin tur till att vissa barn 

valdes bort, exempelvis de som inte var i samspel med andra.  

Utifrån vår frågeställning var det av vikt för oss att finna en förskola med en hemvrå beläget i ett eget 

rum, just för att se till hur barnen agerar jämte varandra i deras fristad. Vi fick genom en bekant 

kontakt med en förskola som var villiga att ta emot oss för vår studie. Något vi även belystes med var 

att den tänkta avdelningen för studien hade sin hemvrå i ett eget rum. Förskolan ligger belägen på 

landsbygden och är omgiven av skog, sjöar och bondgårdar. Förskolan har fyra avdelningar där vi 

gjorde vår studie på en avdelning som bestod av 18 fyraåringar med könsfördelningen 12 pojkar 

respektive 6 flickor. Vi observerade under två dagar som i sin tur delades upp i fyra 

observationstillfällen. Det blev två stycken morgonobservationer mellan 8:00-9:00 och två 

eftermiddagsobservationer mellan 12:30-14:00. Dock observerades det inte konstant under dessa tider, 

utan vi observerade i etapper utifrån vad som utgick sig för att vara relevant utifrån vårt syfte, att se till 

hur barn positionerar varandra i hemvrån utifrån genus. Totalt samlades 138 minuter inspelat material 

in, på ett spann på 15 situationer. Dessa situationer var i snitt mellan 6-9 minuter långa. Valet av dessa 

observationstillfällen föll sig naturligt då det var under dessa tider som barnen hade “fri lek”, alltså att 

det var då barn kunde leka i hemvrån. Genom våra observationer blev det tydligt att vi båda 

uppmärksammat specifikt två flickor och två pojkar mest. Dels då dessa barn var de som befann sig 

mest i hemvrån och dels för att det var dessa som positionerade sig själva/positionerade varandra på ett 
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sätt som var relevant för vårt syfte. Det vi menar är att dessa barn, genom deras ständiga närvaro i 

hemvrån, gick att analysera utifrån. Detta då vi var i behov av mönster och synliga strukturer, något 

som dessa barn gav oss. Vidare är detta något vi menar krävs för att få en tydlig bild av de 

maktstrukturer och de roller som finns i förskolans hemvrå. 

Insamlingsteknik och genomförande 

Vi använde oss utav fältanteckningar, ljudupptagning och observationsschema2. Vi spelade in och 

antecknade utefter systematiska ramar och observationerna påbörjades utifrån följande kriterier:  

- När det var fler än ett barn i hemvrån,  

- När de hade ett samspel och  

- Vid uppstartandet av en ny lek.  

Varje observerad/inspelad situation avslutades när aktiviteten avbröts eller byttes ut. Dock med fokus 

på positionering - både hur de positionerade sig själva och positionerade varandra utifrån genus, 

strukturer och makt. Vi kunde utifrån observationsschemat urskilja generella mönster i barnens 

positionering utav varandra samt de maktstrukturer som fanns barnen emellan. Detta genom att 

sammanställa de streck vi dragit i schemat och se om det fanns eventuella skillnader utifrån pojkar 

respektive flickor. Vi valde ut en plats i hemvrån att observera utifrån, detta var en plats med bra utsikt 

över rummet och där vi troligen skulle störa leken minst - då platsen var fri från möbler och rekvisita. 

En utav oss skötte ljudupptagningen samt fältanteckningar medan den andre fyllde i 

observationsschemat. Vi turades sedan om, så att båda hade chans att testa de olika 

observationsmetoderna. Observationsschemat var så pass konkret så att det endast behövdes en 

sträckdragning per observerad händelse. 

Som vi tidigare nämnt gjordes icke-deltagande observationer, dock lyckades barnen locka in oss i 

leken vid några tillfällen. Precis som Kaijser och Öhlander skriver så varierar graden av deltagande 

konstant under studien (2011, s. 124), vilket inte är underligt vid ett observerande av människor. 

Kaijser och Öhlander beskriver vidare vikten av att använda alla sinnen vid observation (2011, s. 127). 

Vårt deltagande i leken har vi betraktat som ett hinder för det data som skulle vara möjlig att 

analysera. I och med att vårt fokus i studien, hur barn positionerar varandra, blev vi tvungna att välja 

bort de situationer vi var delaktiga i. Den svårighet vi mötte var det faktum att vi båda är väldigt aktiva 

när det kommer till interaktion med barn. Att lägga detta åt sidan för att få ett “korrekt” material, var 

ett stort problem för oss båda. Vi fick ibland förklara för barnen att “Nu kan vi inte leka på en stund då 

vi måste skriva i vårt block så att vi kan göra våra läxor” eller dylikt. Detta för att utföra den icke-

deltagande observation vi valt som metod. Dock finns en förståelse kring att endast vår närvaro i 

rummet kan ha påverkat barnen till och från. Under vår vistelse gick vi ut från vår 

vuxenroll/pedagogroll, där vi inte tillrättavisade barnen om de gjorde regelbrott. Detta med undantag 

för om det fanns en möjlighet att någon skulle komma till skada. I och med detta kan vi förstå att vi 

fick en större inblick i barnens lekvärld. Även om det är svårt för barnen att skapa tillit till oss under 

en så kort tid, anser vi att vår positionering som icke-pedagoger gjorde så att vårt deltagande i rummet 

accepterades fortare utav barnen. Vår observationsmetod fungerade bra då vi genom dessa tre 

parallella observationstyper - fältanteckningar, ljudupptagning och observationsschema, tillsammans 

utgjorde ett konkret underlag. Vi diskuterade den insamlade empirin sinsemellan och kunde 

tillsammans konkretisera datan till vad som faktiskt skedde i leksituationerna. 
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Författarnas insatser i studien 

Då vi studerat ihop under en lång tid under utbildningens gång är vi i dagsläget mycket 

sammansvetsade i våra tankar kring hur arbeten skall utformas och vidarearbetas. Vi är varandras 

bästa komplement när det kommer till uppsatsskrivning då vi har en tendens att finna det där lilla extra 

som saknas i den andres skrivna meningar. Genom att vi arbetat genom Google Docs har det 

möjliggjort att vi kan skriva i samma dokument samtidigt, något som i sin tur har bidragit till denna 

nyansering. Det vi menar är att denna punkt är svår att ge svar på, då arbetet från första till sista sidan 

är utformat av oss båda två. Det som vi gjort på varsitt håll är att läsa den litteratur som vi tillsammans 

valt ut, något som vi sedan diskuterade med varandra för att se till om litteraturen varit relevant eller 

ej. Vi båda har testat de olika observationsmetoderna, sökt litteratur, analyserat material, sammanställt 

forskning och sett över etiska överväganden. Vi lyssnade igenom ljudupptagningarna tillsammans, för 

att sedan transkribera observationerna. Detta menar vi är av vikt för att tydliggöra att observationerna 

är något vi båda uppfattar som korrekta. Vi menar att våra arbetsinsatser vägt lika tungt och att detta 

väl fungerande samarbete bidragit till ett djupare och mer nyanserat studieresultat. 

Databearbetning och analysmetod 

Det material som samlats in under våra besök är något som kan kallas för rådata/råmaterial. Detta 

betyder att materialet är något som måste bearbetas och fördjupas i, något som i sin tur skall kunna 

leda till ett resultat i linje med undersökningens syfte (Löfdahl et al. 2014, s. 66). För att välja ut 

situationer att analysera bearbetades alla fältanteckningar, ljudupptagningar samt det ifyllda 

observationsschemat3. Först skrev vi rent våra fältanteckningar för att sedan tillsammans lyssna 

igenom ljudupptagningarna. Genom detta kunde empirin från fältanteckningarna både korrigeras och 

kompletteras. Ljudupptagningarna var vi tvungna att lyssna om på ett flertal gånger för att kunna sålla 

bort bakgrundssorl så att transkriberingen skulle bli korrekt. Vi valde ut sex observationer som 

samtliga uppfyllde de kriterier vi hade för att de skulle vara relevanta för vår studie. Dessa kriterier var 

att vi inte skulle vara deltagande, där positioneringar skedde och maktstrukturer, genus och normer 

blev synliga. När dessa sex situationer valts ut gick vi tillbaka och analyserade det observationsschema 

vi fyllt i, för respektive situation. Detta för att kunna se om det gick att se några tydliga mönster. 

Svaleryd (2002, ss. 49-51) ger exempel på frågeställningar som kan användas vid analys av 

dokumenterade observationer. Genom dessa frågeställningar har vi fått inspiration och analyserat vårt 

material med hjälp av dessa frågeställningar: 

- Hur bemöter barnen varandra? 

- Vilka möter uppskattning respektive kritik? 

- Vilka instruktioner ger barnen varandra? 

- Vilka maktstrukturer ser vi? Och hur positionerar sig barnen efter detta? 

I vår analys har vi tydliggjort vad som är speglat av våra egna antaganden och fördomar kring genus, 

detta för att inte påverka det slutgiltiga resultatet. Analysen utgår ifrån det feministiskt poststrukturella 

perspektivet och de centrala begreppen som färgar denna studie. Dock kan analysen kopplas till en 

innehållsanalys då vi i analysen klassificerar data systematiskt och stegvis för att identifiera mönster 

och teman (Bajaras Eriksson et al. 2013, s. 147). Genom de mönster och fenomen som identifierats 
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och utifrån det feministiskt poststrukturella perspektivet har analysen blivit teoretiskt färgad. Samtliga 

analyser har skett utifrån Svaleryds (2002, ss. 49-51) analysfrågor, något som i sin tur bidragit till att 

alla situationer analyserats utifrån samma möjligheter. Med detta menas att all data analyserats utifrån 

samma villkor och därmed lett fram till ett så sant resultat som möjligt. Våra genusglasögon gav oss 

likväl “pojkiga” pojkar som “flickiga” pojkar, “flickiga” flickor och “pojkiga” flickor. I och med det 

fann vi det intressant att undersöka det fenomenet på djupet och skapa analyskategorier, till exempel 

dominanta flickor och husliga pojkar. 

Forskningsetiska överväganden  

Till en början kontaktades förskolans förskolechef där vi bad om tillåtelse att utföra studien, något som 

Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014, s. 36) påtalar är av vikt. När ett godkännande gavs fick vi 

möjligheten att komma i kontakt med en förskollärare som arbetade på den avdelningen vi ville utföra 

vår studie på. Hur vi kontaktade förskola, barn och föräldrar var något som var baserat på de etiska 

riktlinjer vi var måna om att följa. Dessa fyra forskningsetiska riktlinjer inkluderar hur en forskare 

etiskt förhåller sig i sin forskarroll. Detta bland annat hur informationen ska hanteras, vilket betyder att 

alla medverkande skall vara väl informerade om vad syftet med aktiviteterna är (Löfdahl et al. 2014, 

ss. 36-37). Både pedagoger, föräldrar och barn har fått goda kunskaper om vad studien handlar om 

samt vad vår forskarroll innebär de dagar vi befinner oss på förskolan. Detta genom ett 

samtyckesbrev4, något som kan förstås som ett utskrivet syfte där informanterna får kunskap om vad 

som skall ske och vad de samtycker till (Löfdahl et al. 2014, s. 36). I och med detta behövs ett 

godkännande av samtliga vårdnadshavare till att barnen får medverka i studien. Det som dock 

respekteras högst är huruvida barnen vill medverka i studien eller ej, även fast godkännande från 

vårdnadshavaren givits (Löfdahl et al. 2014, ss. 37, 40, 42). När vi anlände till förskolan informerade 

vi barnen om vart vi skulle befinna oss under dagen och att de fick leka i hemvrån om de ville och att 

om de inte ville så respekterades det. Ett flertal av barnen visade en nyfikenhet kring vårt besök medan 

andra höll sig på avstånd. En pojke visade direkt att han inte ville medverka i studien, något vi 

klargjorde för honom att vi respekterade. 

Ännu ett krav som följts är kravet om avidentifiering som innebär att alla medverkande skall vara 

oidentifierbara, det skall inte gå att lista ut vart studien utförts eller vilka som deltagit. Detta för att 

skydda personernas integritet. Samt konfidentialitet där vi ska se till att ingen obehörig får ta del av 

uppgifterna om deltagarna. (Vetenskapsrådet 2011, s. 69). Genom detta görs beskrivningen av 

förskolan kort och barnens namn fingerats (Löfdahl et al. 2014, s. 38). Här ingår även tystnadsplikt 

och sekretess som handlar om att vi inte får tala om uppgifterna vi innehar (Vetenskapsrådet 2011, s. 

68). Till sist, nyttjandekravet, vilket betyder att materialet endast är vårt att använda inom 

forskningsändamål och att ingen annan ska kunna ta del av det. När studien är klar kommer insamlad 

data och anteckningar raderas (Löfdahl et al. 2014, s. 38). Löfdahl et al. (2014, s. 41) lyfter frågan 

huruvida barnen förstår skillnaden mellan dig som forskare och dig som förskollärare. Utifrån detta 

blev det tydligt att det är av vikt att forska på en “ny” förskola med “okända” barn, detta då barnens 

relation till oss som forskare ifrån första början sker genom ett barn-forskare perspektiv. Syftet med 

vår studie är inte att leda pedagogiska projekt eller att tillrättavisa barnen, vi är där för att se hur de 

leker. Men för att allt ska ske etiskt korrekt måste vi som forskare räkna med att ibland behöva rycka 

in. Exempelvis om ett barn gör illa sig, blir ledset eller om barn gör något som kan bidra till att hen 

eller något annat barn kan komma till skada. Under en av våra observationer ramlade ett utav barnen 

                                                      
4 Se bilaga 1  



16 

 

varav de andra barnen skrattade åt henne, vi såg det då som en självklarhet att rycka in och fråga hur 

det gick. Barnens bästa ska hela tiden stå i fokus. 

Studiens kvalitet 

Vi kan efter att studien gjorts se att vårt metodval fungerade för vårt syfte. Vi fick mycket insamlat 

material, både i anteckningar och inspelat ljud. I och med att vi använde oss utav tre parallella 

observationsmetoder anser vi att vårt material blivit likt den verkliga händelsen. Detta då 

fältanteckningarna och ljudupptagningarna fungerat som komplement till eventuella frågetecken som 

uppkommit under transkriberingen. Dock går det att förstå att viktiga delar säkert missats, detta med 

en tanke kring att kroppsspråket har en stor betydelse i hur barnen utövar makt. Detta bland annat 

genom blickar och rörelser. I och med att videoobservation inte användes var kroppsspråket inget som 

kunde analyseras, endast ett fåtal har vi lyckats fånga och skrivit ner i fältanteckningarna. Dock vill vi 

än en gång lyfta att videoobservation troligen påverkat barnens lekmönster mer än vad de 

observationsmetoder som nu användes. 

Genom vår närvaro i hemvråmiljö drogs vi vid vissa tillfällen med i barnens lek, något som bidragit 

till att en del material sållats bort. Dock anser vi att vår interaktion med barnen bidrog till att de 

accepterade vår närvaro och att materialet vi samlat in till viss del speglar barnens vardagliga lek i 

förskolans hemvrå. Något som vi menar i sin tur ligger till stor vikt i det syfte vi utformat för studien. I 

och med detta menar vi att vårt resultat är tillförlitligt och av hög kvalitet, något som självklart hade 

kunnat bli ännu djupare och mer generellt om vi haft längre tid på oss för insamling av empirin. Med 

komplettering av video hade vi också kunnat ha mer utförliga och nyanserade observationer, med ett 

stärkande av till exempel kroppsspråk i högre utsträckning. I föreliggande studie undersöks inte 

kroppsspråket på en detaljerad nivå utan fokus är framförallt på barnens positionering till varandra på 

en mer övergripande nivå.  

Resultat och analys 

De sex situationer som nedan kommer att redogöras har valts ut genom att de är relevanta för vårt 

syfte med studien och för att vi tydligt kan se hur barnen positionerar varandra utifrån genus. Vi har 

valt observationer som vi tror kan hjälpa oss att synliggöra huruvida könsroller är av relevans för barn 

eller inte. I “Den första maktkampen” möter vi flickor som utövar makt på ett “maskulint” sätt och 

positionerar sig själva som styrande. I denna observation kan vi även se att den positionering flickorna 

ofta antog kunde ses även utanför lekens värld. I “Den starka flickan” ser vi hur en flicka som intagit 

en dominant roll kämpar för att inte visa sig svag. I “Kan Snövit vara pojke?” möter vi en grupp med 

barn som diskuterar könsnormer och dockor - vad som egentligen krävs för att kunna kalla någon 

kille. I “Att testa maktstrukturen” får vi se hur en flicka styr och tydligt positionerar en pojke som 

underordnad och att hon använder sig av en mer subtil maktkamp. I “Bråkiga pojkar” har vi en pojke 

som positioneras som det vi stött på i tidigare forskning - som en stereotypiskt “bråkig pojke”. Och 

slutligen i “Den fortsatta maktkampen” får vi se en maktkamp mellan en pojke och en flicka där 

barnen är oense om vad som egentligen är lek.  Barnens namn är i dessa exempel fingerade för att dem 

inte skall kunna identifieras.  
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Den första maktkampen  

Barnen visade till en början att de fann det lite underligt, men samtidigt intressant att vi var där. De 

stod och kikade på oss i dörröppningen och fnissade men ville inte gå in. Två flickor, Maja och Anna, 

har koll på vart vi befinner oss i rummet och positionerar sig utefter det, utanför rummet. De verkar 

vilja komma in till oss i hemvrån men de är blyga och spanar in oss. Vi hör att de beordrar varandra att 

“gå in först”, men ingen av dem tar det första klivet in. Allt eftersom blir de mer och mer nyfikna men 

de vågar inte ta sig in i rummet utan smyger bakom dörren. De springer fram och tillbaka på andra 

sidan dörrhålet och skrattar. Detta slutar i en dragkamp där den ena, Anna, går fram till dörröppningen 

och Maja sedan drar tillbaka henne bakom dörren. Detta pågår under en längre tid och dragkampen 

blir mer och mer intensiv. En pojke kliver, ovetande om att vi befinner oss i rummet, rakt in och 

stannar upp när han ser oss. Han vänder fort på klacken för att lämna rummet, men kommer snabbt 

tillbaka in i rummet med en klar riktning mot spisen. Innan han når fram springer flickorna in, tar tag i 

hans armar och drar ut honom ur rummet. 

M: Nej David, UT! Du får inte leka där! (David går därifrån) 

Analys - den första maktkampen 

Denna situation sker precis när vi placerat oss i hemvrån och trots att barnen inte blivit bekväma med 

oss än kan vi se tydliga strukturer och vilka positioner barnen väljer att ta. Flickorna är de som på en 

gång tar kontakt med oss, även fast att det är på avstånd. De tittar, fnittrar och viskar med varandra. 

Pojkarna uppfattar vår närvaro men återgår snabbt till den lek de höll på med i byggrummet intill och 

lägger inte mer energi på oss När någon annan kommer och tar några steg innanför dörren är det inte 

ok. Maja och Anna verkar vilja vara de som kommer in till oss först och därför hindras de andra 

barnen från att komma in medan Maja och Anna samlar mod till att själva kliva in. Utifrån den 

feministiskt poststrukturella teorin och diskursbegreppet kan denna situation tolkas utifrån Eidevalds 

förklaring av den aktiva maskulina diskursen och den passiva feminina underordnade diskursen (2009, 

s. 106). I denna situation gestaltas dock det motsatta. Flickorna är de aktiva och pojken är den passiva 

underordnade. Flickorna har en makt och bestämmer vem som är välkommen i hemvrån och vem som 

inte är det, något som de andra barnen även följer. Detta kan vidare förstås som att hemvrådiskursen är 

en feminint dominerande diskurs, något som flickorna positionerar sig utifrån, där det enligt flickorna 

är dem som har makten (Davies 2003, s. 11). Något som delvis går emot Wahlströms påtalan om att 

det är pojkarna som innehar huvudrollen i förskolan (Wahlström 2003, ss. 101-102), vilket här påvisar 

det motsatta. 

I denna situation ser vi att flickorna är fysiska när de hanterar vissa situationer, något som återkommer 

under flera observerade leksekvenser. De har dragkamp utanför dörren för att få varandra att både 

undkomma ett äntrande av hemvrån men även för att få den andra att gå in först. Detta satte igång 

någonting i oss som skulle komma att nyansera hela vårt besök då Flickors maktutövande har 

beskrivits som att den sker genom uteslutning av andra, på ett mer subtilt sätt (Eidevald 2009, s. 28; 

Svaleryd 2002, s. 66), något som här motbevisades. Något som vidare kan kopplas till multipla 

subjekt, där flickorna har en mängd subjektiviteter tillgängliga och att de blir till utifrån de rådande 

diskurserna och föreställningarna som finns (Davies 2003, s. 17; Eidevald 2009, ss. 20, 54; Lenz 

Taguchi 2013, s. 18). Alltså att flickorna å ena sidan agerade utifrån ett typiskt "flickigt" sätt genom 

att stå bakom dörren och fnittra, å andra sidan agerade utifrån typiskt "pojkigt" sätt genom att fysiskt 

utöva makt genom att påvisa styrka och positionera andra utifrån det. Uteslutandet av David skedde 

genom en direkt muntlig beordran samt ett fysiskt utdragande av honom ur hemvrån. Genom att 

positionera David som ovälkommen i hemvrån positionerar han sig utifrån detta och gör inte ett enda 
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försök till att komma in där igen under hela vårt besök. Redan här blev det tydligt att flickorna, på en 

avdelning dominerad av pojkar, färgats av detta och i sin maktutövning tagit sig an pojkrelaterade 

maktmedel. 

Den starka flickan  

Maja, Anna, Svea och Lukas leker vid bordet i hemvrån. Maja reser sig upp och lyfter stolen så högt 

hon kan. 

M: Kolla här då! 

Anna, Svea och Lukas hoppar av sina stolar och göra likadant. De lyfter sina stolar upp och ner och 

grymtar och frustar av tyngden. Maja ställer sedan ner stolen med en hård duns. 

M: Jag ska hämta en sak! 

Maja springer runt bordet och kraschar med foten in i spisen. Ljudet av den höga smällen avslöjar att 

det förmodligen gjorde väldigt ont. Hon faller handlöst ner på golvet och ligger kvar på mage. Anna, 

Svea och Lukas skrattar hejdlöst åt Majas fall och Maja lyfter långsamt upp huvudet, tårar går att 

skymta i hennes ögon. Hon sätter sig upp och börjar skratta även hon. 

Analys - Den starka flickan 

När Maja lyfter på stolen påvisar hon sin styrka, en enligt fördomen maskulin roll (Connell 2009, ss. 

76-77), på ett tydligt sätt och positionerar samtidigt de andra som svagare än henne. Det blir tydligt att 

det är Maja som styr leken i hemvrån då de andra barnen följer och gör likadant som henne. Hon 

positionerar sig själv som dominerande och de andra positionerar henne på samma sätt, utifrån det vi 

tolkar som den dominanta maskulina diskursen (Eidevald 2009, s. 106). Trots att det inte sker någon 

muntlig beordran från Maja, att de andra ska följa henne i det hon gör, sker detta ändå så fort Maja har 

fört stolen över huvudet. Detta får vi ett ytterligare bevis på när Maja ramlar efter att ha sprungit in i 

spisen. Vi som observerade höll andan då vi förväntade oss att hon skulle bli ledsen, för en sådan 

smäll antas göra ont. Vi avvaktade för att se om någon utav barnen skulle fråga hur det gick, om hon 

gjort sig illa, men då barnen skrattade åt fallet var vi dem som istället fick fråga Maja. Hon förväntas 

inte bli ledsen utav de andra barnen, då hon i barngruppen positioneras som den starka. En vidare 

analys av detta, utifrån den feministiskt poststrukturella teorin, blir att Maja går emot samhällets 

förväntningar på hur hon skall positionera sig utifrån sitt biologiska kön (Davies 2003, s. 13). Detta då 

flickor förväntas vara svaga och inte starka som Maja. I sin tur kan detta normöverskridande förstås 

utifrån hur Svaleryd (2002, s. 15) och Wahlström (2003, s. 57) beskriver de bestraffande kontra det 

belönande reaktionerna ett normöverskridande kan bemötas av ifrån omgivningen. Alltså att Majas 

normöverskridande dels ge en belönande effekt, där Maja blir styrande av leken med de andra barnen. 

Å andra sidan kan det förstås ge en bestraffande effekt där de andra barnen skrattar åt Majas fall 

istället för att trösta henne. I och med detta förstår vi att detta resulterar i att Maja skakar av sig 

smärtan och skrattar med de andra barnen, detta då att visa svaghet är något som inte passar hennes 

dominanta roll. Vidare blev det under studien tydligt att Maja har en starkt styrande roll över 

barngruppen och att hon inte låter någon annan bestämma över henne. Efter hennes fall blev det för 

oss tydligt att hon kämpade emot tårarna, något som vidare gick att förstå som att Maja i hennes 

position som dominant var tvungen att upprätthålla den fasaden för att ha kvar sin styrande roll. 

Rollen som tuff, stark och ledande som hon både positioneras som och positionerar sig själv i tolkar vi 

som väldigt hård, vilket denna situation är ett tydligt exempel på. Denna roll som utifrån stereotypen 

oftast tas av en pojke kanske är ännu tuffare för en flicka att ta, då vi kan tänka oss att den ständigt 
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utmanas. Vi kommer senare beskriva en situation där Maja som i de flesta situationerna styr, utmanas 

av en pojke och vad som händer då. Vi har tidigare beskrivit den mansdominerade diskursen där 

flickors maktkamp beskrivits som något lågmält och som är svårt att uppfatta då de använder sig av 

uteslutning, skuld och skam. Medan pojkarnas maktkamp tidigare beskrivits som något som sker 

genom våld och genom att synas och höras (Eidevald 2009, s. 28; Svaleryd 2002, s. 66). Vi kan här se 

hur denna diskurs inte gäller i denna situation. Vi vill tro att flickorna har, om vi utgår från att roller 

konstrueras utifrån den sociala kontexten barnen ingår i, blivit tvungna att skapa en annan struktur som 

går utanför normen, då de befinner sig i en pojkdominerad diskurs. Detta för att få sin röst hörd. 

Kan Snövit vara pojke? 

Anna och Maja hämtar sina privata dockor i sina lådor och sätter sig vid bordet i hemvrån. Lukas 

följer med flickorna men står under lekens gång bakom stolarna flickorna sitter på, och observerar 

leken. Maja och Anna har med sig fyra dockor, det är Askungen som är blond med en rosa klänning 

och Rapunzel, som har långt blont hår och en rosa klänning. De har även Belle som har brunt, långt 

hår och en gul klänning samt Snövit som har svart, axellångt hår. Snövit bär den klassiska 

“Snövitklänningen”, med gul underdel och blå överdel med två röda detaljer på ärmarna. 

M: Alla de här dockorna är mina. 

A: Det här är min. 

M: Jag har mera dockor än henne. 

A: Vem är det där? 

M: Det är Askungen. 

A: Nä, Askungen brukar ju ha blå klänning! 

M: Ja men faktiskt, hon heter Askungen. För hon har sånt här hår, nedåt. 

M: Det här är Snövit. Det är en kille. Det ÄR en tjej fast jag kallar han för kille. 

A: Näääe, det är en tjej. 

Alla tre skrattar. 

L: Meh, nä alla dockor är ju tjejer. 

M: Tjej, tjej, tjej.. Tjej, tjej.. Tjej. 

[Paus] 

A: Fast hon har inga örhängen. 

Analys - Kan Snövit vara pojke? 

I denna situation ser vi en diskussion mellan barnen kring könsnormer och dockor, vi ser också hur 

Lukas håller sig i bakgrunden och positioneras som icke-deltagande av flickorna. Däremot går det att 

tolka det som att han anser att han själv är deltagande, han tittar hela tiden på vad flickorna gör, 

skrattar med och inflikar även en mening, “alla dockor är ju tjejer”. Varför Lukas håller sig i 

bakgrunden är svårt att veta och varför det är just angående att dockor är tjejer som han sedan väljer att 

säga kan vi också bara spekulera kring. Kanske var det först då han kände att han hade något att säga 

till om, en sak som han kände kunde stärka hans underdominanta position. Vi står i ständig relation till 

diskurser, vilket påverkar oss i vår positionering (Eidevald 2009, s. 60; Davies 2003, ss. 153, 160). I 
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denna hemvrådiskurs positioneras Lukas i en underlägsen position där han varken inkluderas eller gör 

något för att försöka inkluderas. Kanske är det för att hemvrån är flickornas arena eller för att det är 

flickornas privata dockor och att de till följd av detta styr leken. Som tidigare nämnts bestämmer den 

dominerande diskursen hur vi positioneras och i detta fall vill vi anta att det är hemvrådiskursen som 

dominerar, vilken Maja och Anna tidigare visat sig i många fall regera. Diskurser är bundna till 

kunskaper, föreställningar och information om vem som ska styra inom diskursen (Lenz Taguchi 

2013, s. 91) och detta går att tolka som att reglerna i denna hemvrådiskurs bestämts sedan innan och 

att barnen agerar utifrån dessa. 

Lukas har en poäng angående att alla dockor är tjejer, just Barbiedockor är dominerade av kvinnliga 

dockor med undantag för Ken-dockan. Ken är å ena sidan en manlig docka men å andra sidan är han 

väldigt "feminin" i sitt utseende. Detta är något som kan förstås som att den manliga versionen av 

Barbie, även den skall tilltala flickor. För att en docka skall bli en stereotypisk killeksak behövs det att 

färgerna byts ut mot mer nedtonade färger och att dockan i sig behövs tuffas till, som till exempel 

Action Man. Detta kan i sig förstås som att Lukas i lek med den stereotypa Barbie’n inte kan relatera 

till den och vill förstärka detta genom sitt uttalande att “alla dockor är ju tjejer”. Detta kan möjligen 

även förstås som att Lukas ställer sig i försvarsposition inför varför han blivit positionerad vid sidan av 

flickornas lek. Pojkar kan ju inte leka med Barbie’s. 

Maja kan förstås sakna en manlig docka och väljer då att skapa en utifrån de kvinnliga dockor hon har, 

i detta fall blir det Snövit. Det kan tolkas som att Maja i brist på egna manliga dockor gör dockan som 

är mest lik hennes bild av den manliga stereotypen till en manlig karaktär. Detta kan bero på att ofta 

när vi exempelvis leker att vi har/är en familj så ska familjen enligt normen ha både en man och en 

kvinna. En mamma och en pappa. Barnens stereotypiska bild utav hur en man ska se ut gör dock att 

barnen börjar skratta åt detta, då mannen i detta fall skulle ha på sig en klänning. Att barnen ser denna 

könsöverskridande man (Snövit) som något humoristiskt och lite förbjudet finner vi intressant. Det kan 

förstås som att Snövit positioneras som pojke och barnen tillsammans med henne. Flickorna leker en 

väldigt stereotypiskt “flickig” lek men intar samtidigt en maskulin roll och får testa den i det sociala 

samspelet. I och med Snövit som den manliga dockan, intar Snövit även en tuffare position än innan, 

vilket i sin tur kan förstås som att Maja även positioneras som detta. Något som kopplat till Davies 

(2003, s. 171) tankar, att flickor i tuffare positioneringar utmanar de stereotypa kvinnliga rollerna, i sin 

tur kan bidra till ett mer dominant förhållande till pojkarna. 

Anna har haft lite betänketid på sig att reflektera kring varför Maja valde att positionera Snövit som 

kille. Hon påtalar genom, “fast hon har inga örhängen”, en förståelse att det faktiskt kan finnas något i 

det Maja säger. Flickor har i det flesta fall örhängen och inte killar, därav kan Snövit passa in i den 

stereotypa bilden av killar. Vi har tidigare nämnt att feministisk poststrukturalism bland annat vill lösa 

upp dikotomin “manligt”/”kvinnligt” genom att synliggöra och utmana den (Lenz Taguchi 2013, s. 18) 

och i denna situation är det just ett utmanande och synliggörande som sker. Maja gör här något, utifrån 

ett genustänk, som väcker reflektioner hos de andra barnen. Något som blev intressant var varför det är 

humoristiskt med könsöverskridande killar medan könsöverskridande tjejer är mer accepterat. Något 

som erfarits är att dominanta kvinnor blir provocerande i en manlig diskurs. Pojkar får i könsnormerna 

mer utrymme och mer makt över de andra barnen i barngruppen. Tar pojkarna istället till sig typiskt 

“feminina” ideal och roller så kan det förstås som att pojkar genom detta blir underdominanta och görs 

till åtlöje av andra barn. Om en flicka istället intar “maskulina” egenskaper förstås det som att denna 

flicka utmanar normen, får mer makt och kan få dominans över pojkarna (Davies 2003, s. 171). Dock 

går det inte att avläsa om detta även skulle ske om flickorna istället positionerade en manlig docka 
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som kvinnlig. Men det är kittlande att tänka sig att det inte alls skulle bli lika humoristiskt som i denna 

situation. 

Att testa maktstrukturen 

Lukas, Svea, Maja och Anna sitter vid bordet i hemvrån och leker med dockorna. Lukas och Svea har 

blivit tilldelad en docka var att låna av Majas som hon tagit med sig hemifrån. Lukas drar lite i 

dockans långa blonda hår innan han sätter upp det med ett hårspänne. 

M: NEJ! Sådär får du inte göra! SLUTA! 

L: Men jag tycker det var fint. 

M: Nej du får inte! 

Maja rycker dockan ur Lukas händer, drar bort hårspännet och borstar ut dockans hår med fingrarna. 

Hon tittar argt på Lukas som ser oförstående ut. 

L: Fick jag ingen? 

M: Nej, för du gjorde så. 

L: Taskigt! 

M: För att du gjorde sådär. Man får faktiskt ingen docka om man gör så faktiskt. 

L: Okej... 

M: Om du gör så en gång till på min docka så tar jag min docka och hårspännet faktiskt. 

L: Okej.. 

M: Men du får den en gång till, det gör ingenting om man gör det en gång till 

L: Du kommer inte ta mitt hårspänne då? 

Maja svarar inte Lukas utan tittar bara på honom och med ett lurigt leende på läpparna ger hon tillbaka 

dockan till honom. Lukas sitter still med dockan ett tag och iakttar de andra barnens lek innan han än 

en gång börjar sätta upp dockans hår med hårspännet. Maja rycker snabbt bort dockan från Lukas 

händer. 

M: Men du fick ju inte! Sluta Lukas! 

L: Men jag tycker det är fint! Och du sa ju.. 

M: Det är det inte! Nu tar jag dockan och hårspännet. 

Maja tar dockan och hårspännet från Lukas och ger dom till Svea. 

M: Nu har du två och du har inga.. hahaha! Så går det när man gör sådär. 

Analys - Att testa maktstrukturen 

Det feministiskt poststrukturella subjektet görs och gör sig själv med hjälp av de rådande diskurserna 

(Lenz Taguchi 2013, s.63).  I den här leksituationen med dockorna blir det tydligt att det är Maja som 

styr leken och positionerar Lukas som underordnad henne. I och med att han får låna hennes docka 

förstås det som ännu ett argument för att Maja ska få bestämma hur leken skall utformas. Lukas 

positioneras i en makthierarkisk lägre position i leken där han blir tillsagd vad han får och inte får 

göra. Trots att dockdiskursen innebär en omsorgsfull lek, att med hjälp utav accessoarer och kläder 
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göra dockan fin, accepteras detta inte utav Maja. Lukas hotas med bestraffning om han inte leker med 

dockan på “rätt” sätt, något som vidare kan förstås att Lukas bestraffas utifrån att han inte positionerar 

sig själv “rätt” utifrån hans biologiska kön och utifrån de förväntningar som finns på honom (Svaleryd 

2002, s. 25). I och med detta går det att förstå att Maja testar hur mycket makt hon har över Lukas.  

Efter ett tag ger Maja tillbaka dockan med orden “Det gör ingenting om man gör det en gång till”, 

något som Lukas lyssnar till och positioneras kompetent nog att själv få bestämma hur leken skall gå 

till. Han fortsätter leken där den blev avbruten och bestraffas av Maja för att han än en gång gjorde 

“fel”. Det är först när Maja väljer att bestraffa och belöna som Svea positioneras som medverkande i 

leken, något som tidigare inte varit synligt. I denna situation blir det tydligt att Maja agerar som en 

“typisk flicka” skulle agera i en subtil maktkamp, genom uteslutning, skuld och skam (Eidevald 2009, 

s. 28; Svaleryd 2002, s. 66). Detta kan förstås som att Maja medvetet positionerade Lukas i en 

lekposition där han skulle göra “fel”, så att Maja skulle kunna bestraffa honom och utesluta honom ur 

leken. Lukas, som blir av med dockan och positioneras som dålig i lek med dockor, gör inget motstånd 

när han blir av med dockan för andra gången. Detta kan i sin tur förstås som att han utifrån hur han blir 

positionerad utav Maja även positionerar sig själv och formas i dessa lekstrukturer som feminint 

underlägsen (Eidevald 2009, s. 106). Vidare kan förstås som att Lukas är positionerad i en 

könsstereotypisk feminin lek, där flickor vet hur de ska leka men inte pojkar. Dock förstås det att 

Lukas trivs med att leka med dockor, något som i en vidare tolkning kan förstås som att han är 

överskridande i sin lek och som i detta fall inte accepteras av Maja. Alltså att Lukas bestraffas då han 

inte följer normen medan Svea belönas då hon gör det (Svaleryd 2002, s. 15; Wahlstöm 2003, s. 57). 

Något som är intressant att fokusera på är hur Maja i denna lek inte involverar de andra flickorna på 

samma sätt som Lukas. Det liknar en parallell lek där Anna och Svea leker tyst för sig själva, medan 

det sker en subtil maktkamp mellan Maja och Lukas på sidan av dem.  

Bråkiga pojkar 

Kevin plockar fram leksaksmaten från köksskåpet och lägger den i en röd korg som står på bordet. 

Maja och Anna står utanför hemvrån och tittar in. Efter en stunds observation går de in och sätter sig 

bredvid varandra på ena sidan bordet. 

K: Jag måste hämta tallrikar! Ni får de här små och jag får den stora! 

M: Varför det? 

K: För att jag vill det! 

Maja kastar sig över all mat på bordet och låtsas äta den, Anna tittar på för att sedan göra samma sak. 

K: Nej! Inte äta på en gång! 

Kevin försöker stoppa dem, men flickorna fortsätter att låtsasäta under skratt. Kevin blir jättearg och 

börjar kasta ut leksaksmaten ur rummet. Maja och Anna uppfattar denna ilska och försöker lugna ner 

Kevin. 

M: Får jag smaka? 

K: Nej! 

A: Får jag smaka? 

K: Nej! 

A: Vill du smaka? 
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K: Nej! 

M: Men kom nu Kevin! Vi ska ju ha picknick! 

K: Men det ska vi inte ha här inne, bara där! (pekar på en plats precis utanför dörren) 

M: Men du har ju inte packat picknick-väskan än! 

K: Men jag ska ju göra det nu! 

Kevin packar väskan i hast och slänger under tiden blickar ut mot den tänkta platsen för picknick. 

K: Här ute ska vi sitta! 

A: Varför det? 

K: För att jag vill det! 

När barnen har picknick kommer en pojke från byggrummet fram till dem 

F: Anna, vet du! Kevin har förstört ditt bygge. 

Anna tittar på Kevin som sitter mittemot och fortsätter sedan att äta picknickmaten. 

Analys - Bråkiga pojkar 

Som tidigare nämnts stötte Hellman (2010) i sin studie på positioneringen “bråkiga pojkar”. Här ser vi 

ett tydligt exempel på hur barngruppen ger ett barn den rollen. Även om Kevin inte är i samma rum så 

skyller de andra barnen på honom. Kanske är det därför han fortsätter vara bråkig - varför försöka vara 

något annat när alla oavsett vad lägger den skulden på honom. Kevin påvisar sin ilska genom att 

slänga saker omkring sig, något som kan förstås genom Björnsson som menar att flickor ofta presterat 

bättre än pojkar när det kommer till språk (Eidevald 2009 refererat till Björnsson 2005, ss, 30-31). 

Utifrån ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv förstås detta ha att göra med bemötande och 

strukturer, att vi möjligen pratar generellt mer med flickor samt mer utförligt, medan vi pratar mindre 

och med mer slutna frågor med pojkar. Att han börjar kasta saker omkring sig kan tolkas som att det 

hör till en knyta-handen-i-fickan-diskurs som män ofta ingår i. Istället för att prata om känslor så 

knyter de handen i fickan och det är inte helt ovanligt att ilska tas ut fysiskt. Ett drastiskt bevis på att 

män håller inne sina känslor och inte uppmuntras att prata om dem är det faktum att 70 % av de som 

tar självmord i Sverige är män (Mind 2014-02-03). Detta är såklart inte kopplat till denna specifika 

situation, det är bara ett av de många bevis på att vi behöver uppmuntra pojkar och män till att våga 

prata om hur de mår. 

Rollen som den “bråkiga” och knyta-handen-i-fickan-diskursen är något Kevin både positioneras och 

positionerar sig själv i, något som kan förstås som “typiskt” för pojkar (Hellman 2010). Han 

positioneras som den “bråkiga” och får i och med detta ofta bestämma i leksituationer. Detta genom ett 

exempel på hans dominans jämtemot flickorna i sitt styrande av leken och hur arg han blir när de inte 

lyssnar. Detta kan i sig förstås som att Kevin utövar makt på ett “maskulint” sätt, genom att påvisa sin 

ilska kroppsligt (Eidevald 2009, s. 28; Svaleryd 2002, s. 66). Flickorna låter Kevin ta över och styra 

leken, positionerar honom som ledare, och låter honom inta denna dominanta roll. Flickorna tilldelas 

roller och låter honom välja lekmaterialet. Utifrån en feministisk poststrukturalistisk teori kan denna 

situation förstås som att Kevin står över Maja och Anna i en maktstrukturellt överordnad position. 

Individer, som multipla subjekt, “görs” utifrån de diskurser och i detta fall främst föreställningar som 

råder (Lenz Taguchi 2013, s. 18) och i denna situation finns en föreställning om att Kevin förstör och 

bråkar. Denna föreställning ger honom ett övertag och gör så att han i slutändan får bestämma. Davies 
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menar att multipla subjekt innebär att det finns en mångfald av subjektiviteter - roller för alla individer 

att inta och att därmed finns många sätt att positionera sig på utifrån samhällets diskurser (Davies 

2003, ss. 11, 17). Vi ser i detta exempel, och även i allmänhet, hur Kevin vill ha en roll där han 

inbjuder de andra barnen till rollekar men att det sedan i samspelet med de andra barnen går över till 

något helt annat som inte alls var Kevins förstahandsval av positionering. I lekexemplet ovan kan vi se 

hur Kevin börjar med att positionera sig själv som styrande av en lek, matlagning, som i många fall 

utifrån genus och rådande könsroller kan tolkas som en feminin lek. För att sedan, utifrån flickornas 

positionering av honom, gå över till den klassiska positioneringen av pojkar - en “bråkig pojke”. 

Den fortsatta maktkampen 

Kevin och Filip leker med maten i hemvrån. De dukar bordet, lagar mat och har middag. Det serveras 

kyckling och krokodil. När de ätit upp går Filip till diskhon och börjar diska, Kevin plockar av maten 

från tallrikarna, dukar om bordet för att sedan servera ny mat. Filip diskar vidare. I dörröppningen står 

Maja och Anna, ”kom in” säger Kevin. Maja och Anna sätter sig vid bordet med sina dockor. Kevin 

börjar duka fram tallrikar och bestick till dom också för att inkludera dem i leken. Maja och Anna 

hakar till en början med i leken men tröttnar fort och återgår till lek med dockorna, fortfarande 

placerade vid bordet. Pojkarna fortsätter med sin lek på andra sidan bordet och vid spisen. 

M: Vi sitter och väntar på vår mat. 

Flickorna sitter fortfarande och leker med dockorna men verkar ändå väldigt medvetna om leken som 

pågår runt om. 

F: Nu är det dags för städning! 

K: Nää! 

Kevin vänder sig mot Maja och Anna. 

K: Ni kan inte leka här för att vi äter här. 

M: Ni leker inte! 

K: Ni kan inte vara här! Gå bort sa jag Anna! 

A: Jag vet.. 

F: Nu är det dags för städning! 

Leken fortsätter som ingenting. Flickorna återgår till leken med dockorna, Kevin med matlagningen 

och Filip städar. Det går ett par minuter innan Kevin vänder sig mot Anna och Maja igen. 

K: Gå bort, sa jag ju. Gå bort.. Gå bort Maja och Anna! 

M: Sluta Kevin 

Leken fortsätter, pojkarna testar lite olika maträtter. Någon minut senare tittar Kevin argt mot Anna. 

Anna ställer sig då upp och går mot dörren. 

A: Kom nu Maja, nu går vi.. 

Maja reser sig dystert upp och går. 
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Analys - Den fortsatta maktkampen 

Till en början bjöd Kevin in flickorna till lek i hemvrån men flickorna lekte inte denna “matsituation” 

på “rätt” sätt enligt Kevin. Detta kan förstås som att Kevin inte accepterade att dockorna var en del i 

leken då flickornas fokus låg i att det var dockorna som skulle bli serverade mat och inte flickorna 

själva. Vidare kan det tänkas bero på att Kevins syn på matsituationer inte involverar dockor eller 

liknande leksaker utan människor. Detta kan tänkas bidra till att hans positionering av flickorna i 

matsituationen istället indirekt går till en positionering av dockorna. Utifrån hans aktiva maskulina roll 

i den diskursiva praktiken går det att tolka det som att frustrationen hos Kevin är ett bidrag av att 

dockor är feminint laddade och då inte hör hemma i hans bild av hur matsituationen skall utspela sig 

(Eidevald 2009, s. 106). Det kan även tänkas bero på att Kevin ser att leken med dockorna inte kan 

kopplas till den matsituation han tänkt sig, då flickorna leker vid bordet. Dockdiskursen och 

matdiskursen är inte två delar som fungerar för Kevin och han blir då frustrerad. Flickorna positionerar 

Kevin som underlägsen dem när de retsamt kastar sig över maten och skrattar när Kevin försöker 

försvara den. Det blir tydligt att denna maktkamp sker på ett “flickaktigt” sätt, med utfrysning av 

Kevin (Eidevald 2009, s. 28; Svaleryd 2002, s. 66). 

Barnen hade tidigare uttryckt att Kevin bråkar och förstör och även skyllt på att han haft sönder deras 

byggen trots att han inte ens befunnit sig i rummet. Vidare går det återigen att förstå att barnen på 

avdelningen positionerar Kevin som ett bråkigt barn. Det blev tydligt att de andra barnen positionerade 

sig efter honom, i och med vart han befann sig och vad han gjorde. Tydliga maktkamper syns i 

hemvrån mellan två barn, Kevin och Maja, som båda positioneras som styrande i leken av de andra 

barnen. Kevin beordrar till en början endast Anna att lämna leken. Detta kan förstås som att Kevin har 

en förståelse kring vilken flicka som står högst makthierarkiskt flickorna emellan. Alltså att Anna är 

underlägsen Maja och då skulle bli lättare att övertala att lämna leken. Anna lyssnar inte till en början 

till Kevins kommando och påvisar en tydlig positionering av Maja som styrande av leken och inte 

Kevin. Dock når detta sin gräns tillslut när Kevin ber flickorna att gå och Anna ger upp. När Anna 

ställer sig upp för att gå sitter Maja bestämt kvar då hon tydligt inte tänker lyssna till Kevins beordran. 

När Anna vill få med Maja och säger att de ska gå ger Maja tillslut med sig och hamnar i en indirekt 

underpositionerad roll jämte Kevin. Det är nu han som har makten över hemvrån. 

Filip som leker med matlagning och städning, kan förstås leka en överskridande lek där dessa typer av 

husliga lekar kan förstås som “feminina”. Det blir även tydligt att Filip är van vid att inte bli lyssnad 

till då han utan att vänta in barnen börjar städa på egen hand. Han positionerar sig själv utifrån hur den 

dominanta Kevin positionerar honom. Alltså är hans typ av lekinfluenser ej viktiga för de andra barnen 

i den lek som utspelar sig i hemvrån. Det kan förstås som att Filip pendlar mellan den aktiva 

maskulina diskursen och den passiva feminina underordnade diskursen som Eidevald (2009, s. 106) 

talar om. Där Filip å ena sidan uttrycker sin vilja genom att ge kommandon till de andra barnen, å 

andra sidan accepterar att bli ignorerad och fortsätter leken på egen hand. 

Något som blir tydligt i denna situation är hur Filip, Anna och Maja positioneras av Kevin. Anna och 

Maja positioneras som barn med tydlig dominans i hemvrån, som blir tydligt i exemplet ovan. 

Flickorna som säger att de väntar på mat, som kan förstås som en tydlig antydan på att de leker efter 

Kevins redan påbörjade lek, positioneras som icke lekkunniga av Kevin. Men hur kommer det sig att 

Filip som leker sin egen lek vid sidan om inte stör leken? I och med att barnen har tydliga positioner i 

hemvrån går det att förstå att Filip ej positioneras som förstörande av leken då han står under Kevin i 

den makthierarki som finns i hemvrån. Flickorna, framförallt Maja, står jämte Kevin i denna 

makthierarki och utgör då ett hot mot Kevin, något som kan förstås bidra till Kevins låga 

toleranströskel när det kommer till flickorna. 
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Sammanfattning 

I resultat går det att se att barnen på avdelningen, enligt våra observationer, inte lägger så mycket vikt i 

kön. Förutom i diskussionen med Barbiedockorna, dock går det att förstå att dockor är något som är 

konstruerat av vuxna och är fulla av olika könsnormer och glorifierade ideal över hur vi ska se ut. Det 

är inte konstigt att kön blir mer tydligt i leken med Barbie’s än i barnens lek med varandra då 

Barbiedockan är skapad så. I barnens sociala strukturer och bemötande av varandra kunde inga större 

skillnader utifrån genus identifieras. Flickorna har, i ett tolkande utifrån könsuppdelningen på 

avdelningen, tagit åt sig en mer dominant roll där de tar mer plats än vad fördomen säger att de ska. I 

följd av detta synliggörs en mindre skillnad mellan flickorna och pojkarna på avdelningen. De största 

skillnaderna blir synliga på individnivå. Det finns tillbakadragna, tysta, husliga pojkar och även pojkar 

som är det motsatta. Även utåtgående, fysiska och dominanta flickor och flickor som är det motsatta. 

I observationsschemat5 där streck drogs för varje gång flickor och pojkar tog en huvudroll/biroll, 

uttryckte sin vilja och gav instruktioner, blev resultatet relativt jämt på generell nivå. Dock skiljde sig 

resultaten åt på individnivå. Kevin får i princip alltid sin vilja igenom utifrån sin roll som “bråkig 

pojke”. Maja beskrivs många gånger som styrande av leken. De två observationerna där Kevin är med 

så släpper Maja taget av makten, om än motstridigt från Majas sida, över till Kevin. Han använder 

ilska som metod och det lyckas. Att det från hans sida är medvetet, att han som pojke kan få sin vilja 

igenom på detta sätt, låter inte troligt. Snarare att han av vuxna och även senare av barn positionerats i 

denna roll då det är naturligt för pojkar att bli arga och ta plats. Genom detta har han lärt sig att det 

lönar sig att agera på detta sätt. Så någonstans finns det ändå en skillnad men inte den medvetenhet 

som vuxna ofta har. Det går att identifiera att det finns en grundtanke, på hur en pojke och en flicka 

ska vara, hos barnen när de diskuterar Snövit. Att säga att barnen är helt könsneutrala går inte men 

frågan är däremot om det ligger samma vikt i kön hos barnen som det medvetet och omedvetet gör hos 

vuxna. 

Diskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur barn positionerar varandra utifrån genus i hemvråmiljö med hjälp 

utav de utformade frågeställningarna. Resultatet blev att maktstrukturerna i hemvrån endast gick att 

identifiera på individnivå, där en flicka och en pojke var dominanta de andra förskolebarnen. I det 

sociala samspelet tillämpade inte barnen genus, dock gick det att identifiera en medvetenhet hos 

barnen kring könsnormer, könsideal och en vetskap kring vem som innehar vilket kön. En tolkning av 

barnens positionering av varandra är att positionering inte sker utefter genus, detta då flickor likväl 

pojkar dels positionerades som starka och dels som husliga. Alltså att både pojkar och flickor kunde 

positioneras i både "manliga" och "feminina" positioner. Vidare går det att beskriva det som att dessa 

feminina positioner har en innebörd av stereotypiskt "typisk kvinnliga" dag, såsom omvårdande, 

passiv, känslosam och lugn (Eidevald 2011, s. 11). Wahlström beskriver att makten som ligger i det 

maskulina dominerande är att män får kvinnor att agera på sätt som de annars inte skulle gjort (2003, 

s. 106). Detta är något som i sin tur kan kopplas till denna aktuella barngrupp, där flickornas dominans 

i den kan vara ett resultat av en pojkdominerad barngrupp. Genom en tanke kring att subjekt 
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konstrueras utifrån den sociala kontexten (Hellman 2010, s. 37) blir en tolkning att flickor, i en 

pojkdominerad diskurs, blivit tvungna att skapa en annan kultur som går utanför normen. Å ena sidan 

gick det att se flickor som blev “maskulint” positionerade och utövande makt utefter detta, genom 

våld. Å andra sidan blev det synligt att flickor utövade makt på “feminint” sätt, genom uteslutning. 

Utifrån multipla subjekt där vi skapas utefter rådande diskurser och föreställningar (Lenz Taguchi 

2013, s. 18), kan vi se att barnen snarare blev till utefter lek, stämning och vilka som var där inne i 

rummet än efter genus.  

Studiens resultat låg både i linje med och gick emot det som studerats i den tidigare forskningen. 

Något som kan kritiseras är att flickor använder uteslutning som maktmedel, något som i denna studie 

motbevisades. Alltså att flickor använder våld och styrka som maktutövning likväl som pojkar, samt 

att flickor likväl som pojkar positioneras som starka och styrande. Redan vid den första observationen 

synliggjordes dessa strukturer där flickor positioneras som dominanta och fysiska av de andra barnen. 

Detta kan vidare förstås utifrån Maja som är den som styr leken och som de andra barnen rättar sig 

efter. Genom dessa iakttagelser går det att ifrågasätta Svaleryds tankar kring att det är pojkarna som 

verkar ha huvudrollen i verksamheten (2002, s. 18). Detta genom den dominanta flickan i förskolans 

hemvrå. Vidare kan det diskuteras ifall detta även skulle ske i en maskulint dominerad diskurs, såsom 

byggvrån. Ifall att dessa maktstrukturer skulle sett annorlunda ut där. Något som endast kan spekuleras 

i men som skulle vara intressant att undersöka. 

Flickorna positionerades som dominanta och fysiska, något som ovan beskrivits. Pojkarna 

positionerades i biroller, där Lukas får agera som exempel. Lukas som "är" lugn och leker med 

flickorna kan förstås som normöverskridande i sin lek. Något som i sin tur bidrar till en bestraffande 

effekt av den dominante Maja. Saga som däremot följer normen för hur en flicka bör vara, lugn och 

omvårdande, blir belönad av Maja. Genom detta kan det diskuteras kring om barnen har en 

medvetenhet kring normer (Svaleryd 2002, s. 15; Wahlstöm 2003, s. 57). Å ena sidan går det att se att 

barnens positioneringar av varandra i hemvrån sker utifrån genus, där Saga är flicka på rätt sätt och 

Lukas är pojke på fel sätt, och positioneringarna sker utifrån detta. Å andra sidan kan situationen 

tolkas som att Maja agerar på detta sätt för att hon finner en stark konkurrent makthierarkiskt i Lukas, 

då han är pojke och att det är pojkarna som innehar huvudrollen i förskolan (Svaleryd 2002, s. 18). 

Denna studies resultat går i linje med Eidevalds (2009) där fokus ligger i den överskridande dominanta 

flickan. Dock går det att identifiera skillnader. I Eidevalds studie (2009) blev den dominanta Anna 

bestraffad av pedagogerna och positionerades som bråkig, något som kunde förstås som ett bidrag av 

att Anna inte följde normen. Resultatet i denna studie synliggjorde dock att den normöverskridande 

dominanta flickan inte blev bestraffad av de andra barnen, snarare tvärtom då de positionerade henne 

som styrande. Denna olikhet går att förstå utifrån att studierna utfördes med olika fokus, pedagog-barn 

samt barn-barn. Men också att Lukas kan agera som Anna i detta fall, detta då han bestraffades för att 

inte följa normen. I och med detta blir en vidare diskussion intressant kring huruvida 

normöverskridande bestraffas/belönas utifrån barnets biologiska kön. 

Majas dominanta position utmanades av den dominanta Kevin, som i sin tur lekte en huslig lek. Trots 

att Kevin var normöverskridande i sin lek följde han de normativa förväntningarna som finns på pojke 

genom hans vrede, våld och skrik. Genom den husliga leken blev det tydligt att pojkar likväl som 

flickor leker dessa typer av lekar. Vidare kan det förstås kunna vara ett bidrag av det i dagsläget mer 

jämställda Sverige där det är en mer jämn fördelning på hushållssysslor i hemmen. Att pappor likväl 

som mammor städar och lagar mat, vilket i sin tur färgar av sig på barnen och som bidrar att flickor 

likväl pojkar kan identifiera sig i hemvrån. Alltså kan detta förstås som ett bidrag till att hemvrån blir 

en könsneutral plats för alla barn att leka i. Genom detta går det att förstå att studiens resultat tyder på 
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att jämställdhetsutvecklingen går framåt. Med detta menas inte att barnen i sig ska göras könsneutrala 

utan att kön kan göras icke-relevant i en förskolepraktik då kön har en underordnad betydelse (Frödén 

2012, s. 208). Detta är något som kan kopplas till att styrka var något som påvisades av barnen i till 

exempel lyftet av stolarna, detta skedde av alla oavsett deras biologiska kön. I linje med Hellmans 

förklaring av barns medvetenhet kring normer (2010, s.42) påvisade denna studies resultat att det 

fanns en medvetenhet bland barnen kring att män och kvinnor, enligt stereotypen, ser olika ut. Genom 

en vidare koppling till maktstrukturer går det att förstå att makt är någonting som ständigt skiftar och 

blir till i olika situationer, oavsett om det är gällande pojkar eller flickor. Vidare går det att förstå att 

dessa stereotypier och normer är viktiga delar att ha i åtanke i arbetet med barn, dels för hur vi som 

pedagoger agerar och samspelar med barnen, dels för att lära barn att förhålla sig till andra utifrån 

individen istället utifrån kön. Att vi i vår studie kan se att barn inte lägger någon vikt på kön i sitt 

sociala samspel med varandra är en tankeställare för oss i vårt framtida yrke som förskollärare. Om 

kön har liten betydelse för barnen bör vi utnyttja detta och aktivt arbeta för att inte positionera barnen 

utifrån genus. Detta för att sakta men säkert arbeta mot ett jämställt samhälle mellan könen. I ett 

observerade utifrån observationschemat6 kunde barns förhållande, agerande och positionerande av 

varandra synliggöras. Detta kan användas som ett verktyg för verksamma pedagoger rekommenderas 

vid ett intresse att finna just dessa mönster och strukturer. Dels för att synliggöra stereotyper, normer 

och maktstrukturer men framförallt för att arbeta vidare med jämställdheten. 

För en vidare studie rekommenderas denna studies design då den fungerade bra i relation till studiens 

syfte och metod. Något som dock skulle kunna bli intressant är att se huruvida en videoobservation 

skulle fungera i jämförelse med de metoder som användes i denna studie. Något som kan funderas 

kring är ifall barnen, i vetskapen om att de filmas, skulle agera annorlunda. Vidare skulle det bli 

intressant att de hur studien skulle bli ifall den skedde under en längre tid än två dagar. Det kan förstås 

som att större mängd material skulle bidra till ett bredare/djupare resultat men även som att det skulle 

kunna bidra till att den stora mängden skulle bli svåranalyserat och i sin tur bidra till ett otillförlitligt 

resultat. Utifrån Svaleryds analysfrågor (2002, ss. 49-51) har varje situation analyserats utifrån samma 

förutsättningar, där frågorna står i linje med våra centrala begrepp. Utifrån hur barnen bemöter 

varandra, synliga maktstrukturer, de instruktioner som gavs samt vilka som möter uppskattning 

respektive kritik kunde mönster synliggöras både på individ- och generell nivå. Å ena sidan kunde 

stereotypiska könsroller identifieras, där flickor leker med dockor och pojkar kastar saker för att påvisa 

ilska. Å andra sidan synliggjordes dominanta flickor som påvisade sin styrka och husliga pojkar som 

positionerades i biroller. 

Då empiri där vi varit närvarande plockades bort behölls den första observationen - den första 

maktkampen. Detta då denna sekvens var den som direkt gav instruktionerna om att denna barngrupp 

var något annat, något som skulle sätta den tidigare forskningen i kritisk granskning. Utifrån den 

feministiskt poststrukturella teorin kunde fokusera läggas på studiens centrala begrepp och i och med 

detta specificera vilka situationer som var relevanta att studera utifrån detta. De begrepp som efter 

studien kom att bli mest tydliga var positionering, maktstruktur och kön/genus. Att vi valde just 

hemvrån som vår plats att utföra studien på var på grund av att den å ena sidan i stor utsträckning kan 

förstås som en feminint laddad plats. Men även som den plats där barnen i mångt och mycket får leka 

“ifred” utan att pedagogerna övervakar. I och med detta studerades hur barnen, utifrån genus, 

positionerar sig i en feminint kodad diskurs. Samt hur barn leker, på en plats utan pedagogers insyn på 

leken. 
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Det kan diskuteras huruvida det är etiskt korrekt av oss att sätta rubriker i analyserna (och arbetets 

titel) utifrån barnen och deras roller, så som ”Den starka flickan”, ”Bråkig pojke”, ”Dominant flicka” 

och ”Huslig pojke”. Dessa rubriker skulle kunna uppfattas som en föruppfattad mening, en fördom 

som är konstruerad av oss och som därmed påverkat vårt sätt att analysera och uppfatta barnen och 

situationerna. I och med detta är det av vikt att poängtera att samtliga rubriker är satta sist, när texten 

är klar och alltså baserade på hur texterna utformat sig. Självklart kan våra föreställningar och hur vi är 

konstruerade utefter samhället påverkat oss i vårt sätt att analysera. Vi har försökt att ha detta i åtanke 

men i linje med arbetets teori, feministisk poststrukturalism, är det viktigt att tänka på att allt är socialt 

konstruerad och baserat på diskurser och strukturer. Så även detta arbete.  

Slutsatser 

Våra slutsatser med studien är att vuxna i högre grad är mer påverkade av de sociala strukturerna än 

barn. Våra resultat visar att barn inte bryr sig om detta i samma utsträckning som vuxna. Detta kan 

förstås som att de inte ”hunnit påverkas” lika mycket av vad normen och samhället säger. Barnen har 

en medvetenhet kring vilka könsnormer och ideal som finns men den påverkar sällan vilka barn som 

positioneras som ledare/huvudroll och vilka som positioneras som följare/biroll. Vad vi kan se 

tillämpas sällan maktstrukturer utifrån genus i sociala samspel eller i positioneringar mellan barnen i 

leken. Dock är det tydligt att pojkar som inte följer normen blir bestraffade och positionerade i 

biroller. Flickor som ter sig överskridande blir inte i samma utsträckning bestraffade utan snarare 

belönade av de andra barnen, då det får en direkt följd av att positioners som ledare. Maktutövandet 

barnen emellan är inte heller färgat av genus. Flickorna utövande makt både genom uteslutning och 

genom styrka. Den enda pojken som påvisade någon form av maktkamp påvisade detta genom 

kroppen, att kasta saker. Alltså går det inte konkret att säga att flickor gör si och pojkar gör så, utan att 

det beror på situationen och subjektet, det kan förändras. Det vi menar är att positionering och makt 

står i direkt beroende ställning till hur barngrupperna ser ut och är förändringsbara. Vi kan däremot se 

att barnen har en föreställning av hur en pojke respektive flicka, man respektive kvinna ska se ut och 

vara. Helt utan intryck av könsrollernas uppbyggnad kan vi därmed inte påstå att barnen är men 

däremot så tillämpar inte barnen detta i det sociala samspelet.  

Vidare forskning 

Något som i en vidare forskning kan förstås vara av intresse är att utföra en liknande studie som denna 

fast med både äldre och yngre barn. Detta för att se eventuella likheter och skillnader med vår studie 

utifrån ålder. Något som i sin tur kan förstås som ett intresse i att finna vid vilken ålder könsnormer 

börjar göra anspråk. En annan vidare forskning kan tänkas vara en studie med liknande syfte fast i en 

barngrupp med annan typ av könsfördelning mellan barnen, alltså hur det skulle se ut i en barngrupp 

dominerad av flickor. Forskning av detta slag kan förstås som viktig, det behövs mer forskning kring 

hur barn positionerar varandra och varför. För att ge ytterligare ett förslag går det att fundera kring hur 

en studie med liknande syfte skulle resultera i utanför hemvrån. Vilka maktstrukturer och positioner 

utifrån genus går att identifiera i till exempel byggrummet? Att vidare undersöka hur barn positionerar 

sig själva kan även tänkas vara av intresse, då detta är något vi haft svårt att identifiera i tidigare 

forskning. 

.   
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Bilagor  

Bilaga 1, Samtyckesbrev 

Ort, Datum 

Hej Föräldrar på XXX Förskola! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 

handla om barns rollek i hemvrån, vad de väljer för roller och vilka roller de tilldelar varandra. Vi 

kommer att ha genus som fokus där vi kommer se om det finns skillnader mellan pojkar och flickor i 

denna typ av lek. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 

torsdag-fredag (27-28/11-14). Vid dessa tillfällen vill vi observera barnens lek i hemvrån med hjälp av 

anteckningar och ljudupptagningar. Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, 

personuppgiftslagen (1998:204) samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär 

exempelvis att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att 

fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga 

listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast 

användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att 

förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 

Om ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om 

sitt eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni 

tackar ja till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras. 

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 

 

Vänliga hälsningar Linnéa & Camilla 

 

Linnéa Johansson & Camilla Forsell  Anna Åkerfeldt (handledare) 

Telefonnummer1/ Telefonnummer2  Stockholms Universitet 

emailadress1/emailadress2   Barn och Ungdomsvetenskapliga  

Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: XXX 

Mailadress: XXX 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare XXX innan 

den XXX. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev. 
 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

Barnets namn 

……………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Vårdnadshavares 

namnunderskrift/er………………………………………………………………………………………

……………. 
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Bilaga 2, Observationsschema 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


