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Sammanfattning 
Den här studien syftar till att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som ges då barn 
positionerar sig själva och varandra utifrån olika könsmönster i samhandlandet med 
återvinningsmaterial samt andra material i förskolans verksamhet. Vår utgångspunkt i sammanhanget 
är att kön är något som är socialt konstruerat utifrån en föreställning om vad som är kvinnligt och 
manligt, en tvådelad kategorisering av kön, och att dessa föreställningar både styr och begränsar hur 
flickor och pojkar görs olika (Eidevald 2011, s. 63-64). Studien har gjorts utifrån en kvalitativ ansats 
med ljudupptagningar och anteckningar som datainsamlingsmetoder. Observationerna ägde rum på en 
förskoleavdelning med barn i åldern tre till sex år där återvinningsmaterial samt naturmaterial har en 
stor och självklar plats i verksamheten. Det insamlade materialet har därefter analyserats med hjälp av 
ett analysschema samt med utgångspunkt ur feministisk poststrukturell teori. Vi har inte hittat några 
entydiga resultat, utan dessa skiftar i utformning beroende på perspektivtagande. Ur vår insamlade 
data framträder en bild av en klyfta mellan vuxnas föreställningar och barns faktiska göranden. Vad vi 
vuxna har för föreställningar kring syftet med ett material behöver inte överensstämma med barnens 
syfte och användande. Barn kan på detta sätt sägas stå i ett korsdrag av kontrasterande diskurser då 
materialet och de andra barnen å ena sidan uppmanar till att agera könsstereotypiskt i deras 
subjektskapande och vuxna å andra sidan uppmanar till ett könsneutralt/-överskridande beteende. 
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Förord 
Denna uppsats grundar sig i en av oss gemensam föreställning om att ingen människa, varken vuxen 
eller barn, ska behöva begränsas på grund av kön. Under utbildningens gång har det blivit alltmer 
tydligt för oss hur djupt rotade våra föreställningar om kön är och i hur hög grad dessa stereotypa 
könsmönster faktiskt begränsar både flickor och pojkar i förskolans verksamhet, trots pågående 
genusarbete. Vi vill att alla barn ska ges samma möjligheter att positionera sig på olika sätt i olika 
situationer, oberoende av kön. 

Vi har skrivit detta arbete tillsammans, ingen rubrik är författad på egen hand och varje moment har 
diskuterats oss emellan vad gäller utformning och innehåll i olika utsträckning. Vi har haft 
handledning tillsammans, gjort observationerna tillsammans, träffats för att sortera och diskutera vår 
insamlade data och tagit lika stort ansvar för vårt gemensamma arbete.  

Vi vill tacka vår handledare Ingela Elfström som hjälpt oss att finna en tydlig riktning i vår studie och 
vårt skrivande. Vi vill rikta ett stort tack till den förskola som tog emot oss med öppna armar och utan 
tveksamhet gav oss det utrymme vi behövde för våra observationer vars stöd har betytt mycket för oss. 
Vi vill även tacka alla föräldrar som visade oss stor tillit genom att låta oss observera era barn. 
Slutligen ett stort tack till alla fantastiska barn som faktiskt möjliggjorde denna studie. 
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Inledning 
Det första som sägs då en ny liten människa kommer till världen är oftast “vad blev det”? Inte i syfte 
att ta reda på om det verkligen blivit ett barn eller något annat utan för att så fort som möjligt få reda 
på om barnet är en flicka eller pojke. Redan sin första dag i livet tillskrivs barnet en könstillhörighet 
utifrån den tvåkönsmodell, man eller kvinna, som vi så självklart och ofta utan att ens ifrågasätta ser 
som norm. Att vara flicka innebär då samtidigt att man inte är pojke och tvärt om vilket leder till ett 
motsatsförhållande, ett dikotomiskt tänkande om kön (Frödén 2012, s. 39-40). På så vis blir barn 
mycket tidigt medvetna om ifall de definieras som flicka eller som pojke, ett synsätt som även 
vidmaktshålls av vuxna genom dels synliga yttre könskodade tillbehör som färg på kläder eller frisyr 
men även genom språk, tonfall och förväntningar. Dessa stereotypa könsmönster återfinns även i 
förskolans verksamhet som en slags mindre återspegling av samhällets normativa 
könskategoriseringar. Detta förhållninsgssätt vill vi problematisera. Vi vill i den här studien lyfta fram 
rum och materials betydelse för hur flickor och pojkar gör kön, med särskilt fokus på 
återvinningsmaterial. Observationerna som ligger till underlag för vår studie utspelar sig i en förskola 
med återvinningsmaterial samt naturmaterial som en självklar del i verksamheten. Vi har valt att 
studera barns möten med varandra och med material för att försöka förstå vad materialet och rummen 
har för betydelse för barns könspositionerande. 

Bakgrund 
Miljö och material avgör hur pojkar och flickor gör kön och kan även förstärka uppdelningen mellan 
könen. Därför vill vi i vår studie undersöka den pedagogiska miljön för att särskilt se eventuella 
skillnader i barnens möjligheter att positionera sig i förhållande till kön gällande återvinningsmaterial 
och annat material som i sig inte ses som könskodat. Det finns många faktorer som på olika sätt omger 
vår studie. Här, under rubriken bakgrund, kommer vi att redogöra för bärande begrepp och företeelser 
som vi använder i studien. Underrubrikerna är följande; “En normkritisk förståelse av uppdelningen i 
kön”, “Olika kategorier av material - definitioner” och “Idéer om återvinningsmaterial”. 

En normkritisk förståelse av uppdelningen i kön 

Förskolans läroplan (Skolverket 2010) lyfter på ett tydligt sätt att förskolans verksamhet ska motverka 
traditionella könsmönster och könsroller bland annat genom vuxnas medvetenhet om sitt sätt att 
bemöta flickor och pojkar samt hur detta formar deras uppfattning om vad som är kvinnligt och 
manligt. Trots detta visar utredningen Jämställdhet i förskolan (Delegationen för Jämställdhet i 
förskolan 2006, s. 31-34) att förskolan istället för att motverka traditionella könsroller snarare 
förstärker dessa. I många förskolor finns en övertygelse om att man redan arbetar jämställt, att man 
utgår från individuella olikheter hos barnen, men i själva verket inte bara överför traditionella 
könsmönster till barnen utan även är med och skapar dessa. Olofsson (2007, s. 20-21) beskriver detta 
fenomen som en slags könsblindhet, att könsmönstren sitter så djup förankrade i oss att vi inte ser 
dem, de blir osynliga. Kön skulle, enligt författaren, kunna ses som den allra viktigaste egenskapen i 
definierandet av en människa, viktigare än både ålder, religion och etnicitet, och det absolut första 
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valet av kategorisering vi gör i mötet med en annan människa. Med en poststrukturell feministisk 
analys kan vi få hjälp att få syn på detta förgivet tagna (Blaise 2014, s. 118). 

Av olika anledningar, om det nu så är jägare/samlare-samhället, religioner eller modernismen/
vetenskapen som haft störst inverkan, så ställs två kön mot varandra i en uppsättning kontrasterande 
egenskaper och tillvägagångssätt (Eidevald 2009, s. 52). Delegationen för Jämställdhet i förskolan 
(2006, s. 59-60) uttrycker hur det trots en mängd olikheter förskolor emellan ändå finns 
återkommande mönster gällande vuxnas föreställningar om kön. Dessa föreställningar blir synliga i 
personalens förväntningar på pojkar som exempelvis stökiga, bråkiga och högljudda eller flickor som 
tysta, lugna och kompetenta nog att följa regler (2006, s. 60). Vi upplever att dessa dikotomiska 
egenskaper existerar i linje med de samhällsnormer som vi kan skönja och har därför valt att 
specificera vad vi menar med “typiskt manligt/kvinnligt”. Exempelvis tänker vi oss att flickighet 
traditionellt sett avser kännetecken såsom omsorgsfullhet, kompromissvillighet, mjuk och emotionell, 
emedan motsvarigheten hos pojkar skulle vara oavsiktlighet, dominerande, hård och rationell. Så 
kvarstår det problem som feministiska forskare länge pekat på, att förutom denna strikta uppdelning av 
karaktärsdrag rankas den ena halvan av befolkningen med tillhörande attribut högre än den andra 
halvan (Blaise 2014, s. 118). Den som är född kvinna alternativt känner sig förenlig med kvinnligt 
kodade egenskaper nedvärderas i många sammanhang till förmån för män och manligt kodade 
egenskaper.  

Vid en undersökning av Fagrell (2000 i Olofsson 2007, s. 54-55) visade det sig att flickor var mer 
benägna att överskrida könsgränser in på manliga domäner än tvärtom vilket skulle kunna ses som att 
manligt kodade egenskaper och material värderas högre av både flickor och pojkar. I förskolans värld 
yttrar sig detta till stor del genom att vuxna behandlar flickor och pojkar på olika sätt samt har olika 
förväntningar på barnen utifrån vilket kön de innehar vilket kan innebära att flickor tidigt lär sig att 
pojkars behov går före flickors (Olofsson 2007, s. 15). Vår förförståelse av vad vi kategoriserar som 
flickigt respektive pojkigt agerande är en bidragande faktor till hur idén om den här studiens syfte och 
design kom till. Dessa kategoriseringar lyfts även fram i utredningen Jämställdhet i förskolan (2006, s. 
60) där pedagogers förväntningar på pojkar är att de ska vara bråkiga, högljudda och otåliga medan 
flickor antas vara tysta, lugna samt följa regler. Vi är båda överens om att det finns förhärskande 
normer om hur en pojke eller flicka bör bete sig och att både pojkar och flickor riskerar utsatthet om 
hen inte agerar traditionsenligt. Vi vill öppna upp möjligheterna för alla människor att få vara precis 
vilka de vill, utan att känna sig begränsade av könskategoriseringarna man eller kvinna.  

Olika kategorier av material - definitioner 

Om vi tänker oss att lärande uppstår i möten och i relation till andra, såsom människor, material och 
miljö, så ger därmed tillgången och variationen av olika former av material fler möjligheter till möten, 
relationer och lärande. Återvinnings- och naturmaterial inbjuder ofta till ett utforskande bland barnen 
som tenderar att “smitta av sig” och på så sätt involvera fler barn och därmed nya möten både barn 
emellan och mellan barn och material. En ask med ett pussel skulle kunna ses som ett material med ett 
förutbestämt syfte, att pussla, men kan samtidigt av barnen användas till något helt nytt och annat som 
exempelvis en burk kakor i en familjelek eller som pengar när man leker affär. Även om vi ser alla 
dessa olika former av material och dess syften och funktioner som sammanflätade behöver vi i vår 
studie ändå göra ett försök att kategorisera materialet och därmed försöka belysa både dess olikheter 
samt likheter. Mylesand (2007, s. 73-83) väljer i sin bok att göra en kategorisering baserad på vad och 
hur hon anser vara en utforskande och utmanande verksamhet. Författaren väljer rubrikerna 
konstruktionsmaterial för exempelvis kaplastavar och klossar, skräp/naturmaterial som en 
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sammanslagning av återvinningsmaterial samt material från natur och skog, förbrukningsmaterial som 
ett samlingsnamn för allt som inte har en evig livslängd samt föränderligt byggmaterial som material 
utan signalerande könstillhörighet.  

Vår utgångspunkt i uppdelningen av material syftar till att tydliggöra vår studie och vi har därför valt 
en annan form av kategorisering. I förskolans verksamhet finns ofta vad vi väljer att kalla 
återvinningsmaterial. Här tänker vi oss material som istället för att kastas återanvänds i nya former, 
som exempelvis ägg- eller mjölkkartonger, konservburkar eller plastflaskor. I en egen kategori tänker 
vi oss, till skillnad från Mylesand (2007), naturmaterial - material som inte tillverkats av människan i 
ett bestämt syfte men som ändå i förskolans verksamhet kan användas till nya ändamål som pinnar, 
stenar eller kottar. Under kategorin leksaker tänker vi oss material skapat av vuxna (ur ett 
barnperspektiv (Arnér 2009, s. 28, 30)) för lek, vilka många gånger signalerar en könstillhörighet, 
såsom bilar, dockor, djur eller utklädningskläder. Odegard (2012, s. 391) gör här en distinktion mellan 
definierade och odefinierade material, det vill säga: har materialet ett ursprungligt syfte redan vid 
designen av materialet? Den fjärde kategorin vi valt är skapande material, där vi tänker oss material 
som är tillverkat med ett skapande syfte och/eller även som dekoration, som färger, fjädrar, pärlor eller 
paljetter. Under definitionen byggmaterial syftar vi på material som lego, kaplastavar, nopper eller 
klossar, som används för att bygga och montera.   

Om vi tänker oss definitionen av återvinningsmaterial som ett sätt att använda ett material på annat 
sätt än det var tänkt från början, vad blir då skillnaden mellan återvinningsmaterial och en låda 
kaplastavar som i leken förvandlas till en burk kakor? Eller då kartonger, vilka vi definierat som 
återvinningsmaterial, används som byggmaterial? Trots vårt val att definiera och kategorisera 
materialen tänker vi oss samtidigt att alla dessa kategorier på olika sätt är sammanflätade, i varandra 
vilket vi vill påvisa genom ett Venndiagram (se rubriken “Resultat och Analys”) där varje kategori kan 
stå var och en för sig men även uppblandas av en mängd andra föränderliga faktorer som hur barnen 
väljer att använda materialet eller tillsammans med vem eller vad.  

Det föränderliga material, som Mylesand (2007, s. 80) beskriver, har valts in i verksamheten som ett 
sätt att i genusarbetet i förskolan tillföra material som inte signalerar könstillhörighet utan istället 
främjar möten mellan barnen. Genom att erbjuda vad pedagogerna uppfattade som icke könskodat 
material som snö, sand och lera tänkte man sig att materialet i sig inte bar på några föreställningar om 
vem eller vad som skulle konstrueras. Detta väcker våra funderingar kring vad som i så fall är icke 
könskodat material? Och existerar det överhuvudtaget? Sett ur ett feministiskt poststrukturellt 
perspektiv skulle utgångspunkten kunna vara att olika material genom vårt språk ges olika innebörd 
(Lenz Taguchi 2014, s. 49). Att vi genom de koder vi överför till material genom språket ger dessa 
olika mening. Dessa meningar, föreställningar eller diskurser möjliggör eller begränsar våra olika sätt 
att positionera oss på, att göra oss på (Davies 2003, s. 11, 17). Med ett mer neomaterialistiskt synsätt 
tänker man sig att ett material sällan existerar ensam och i sig själv utan är en föränderlig evig 
kombination av andra material, barn, vuxna och miljöer, vilket vi kommer att skriva mer om under 
rubriken “Tidigare forskning”. 

Idéer om återvinningsmaterial 

Det finns en lång tradition i svenska förskolor att använda återvinningsmaterial, framför allt eftersom 
det inte utgör en ekonomisk belastning (Socialstyrelsen och Lekmiljörådet 1974). Även om en 
förskola inte ligger i närheten av eller har ett samarbete med exempelvis ett Remida-center är det ändå 
fullt möjligt att implementera/utöka återvinningsmaterial som pedagogiskt verktyg i 
barnverksamheter, om än den måhända endast är småskalig. Allt som krävs är att personalen ber alla 
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hushåll som har ett samband med förskolan, såsom föräldrar, släktingar, grannar och inte minst 
personalen själva, att börja spara på sådant som annars skulle slängas eller återvinnas. Här krävs 
givetvis en genomgång innan insamlingen börjar av vad som är lämpligt för barn att hantera, ingen får 
ju komma till skada. 

Förskolans läroplan (Skolverket 2010) uttrycker dels vikten av att kunna kommunicera och söka ny 
kunskap då vi idag lever i ett i snabb takt föränderligt samhälle men lyfter även betydelsen av ett 
vardagligt återkommande miljöarbete med ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö för både 
nutid och framtid.  

Remida är en återvinningscentral i Reggio Emilia i Italien som tar emot olika material (såsom kartong, 
gummi, trä osv) från företag som vanligtvis hade återvunnits, men som istället återanvänds som ett 
pedagogiskt verktyg i förskole- och skolverksamheter, i samarbete med Reggio Children (2015). 
Syftet med Remida är mångsidigt, men inkluderar en miljöaspekt där vad som brukar tas för skräp kan 
återanvändas istället för att köpa nytillverkat material, vilket skapar tillfällen att diskutera med barnen 
om respekten inför naturen och dess resurser. Remidamaterialet tros också locka barnen till nya 
kommunikationssätt och en större kreativitet (Reggio Children 2015; Odegard 2012, s. 393).  

Odegard (2012, s. 387) skriver att återvinningsmaterial, och andra laborativa material såsom vatten, 
sand och lera, har fått en identitet som tros öka kreativiteten hos barn och inte minst inneha en 
könsneutralitet i och med den jämlikhet som materialet grundar för. Änggård (2009, s. 15) har på 
liknande sett funnit belägg för att skogen oftast ses som en arena där normer kan problematiseras. 

Tidigare forskning 
En utgångspunkt för vårt intresse för hur den pedagogiska miljön påverkar barns subjektskapande har 
varit Nordin-Hultmans (2004) avhandling. Vi visste tidigt att vi ville ha ett särskilt fokus på genus, 
varför Eidevalds (2009) och Hellmans (2010) avhandlingar gett oss fler ingångar till våra frågor och 
en mer komplex bild av hur kön kan göras. I vår litteratursökning har vi vidare valt att utgå från de 
begrepp som är centrala för studien, såsom könspositionering, diskurs, återvinningsmaterial och 
genus/kön. Med undantag av en vetenskaplig artikel har vi sökt men inte funnit publikationer som 
omfattar alla de variabler som vår studie vill inneha. Därför har vi valt att dela upp detta avsnitt om 
tidigare forskning utifrån de huvudfokus som vi skönjt hos respektive publikation, med 
underrubrikerna: “Lärande för hållbar utveckling i förskolan”, “Om genus och konstruktioner av kön 
och/eller subjekt” och “Miljöns/materialets/diskursernas betydelse för barns subjektskapande”. Vissa 
författare kan behandlas under fler än en rubrik, då framför allt de två sista rubrikerna ligger varandra 
nära och kan vara svåra att särskilja. 

Lärande för hållbar utveckling i förskolan 

En beskrivning av begreppet hållbar utveckling kan ses som att värna om givna resurser. Kommittén 
för utbildning för hållbar utveckling (2004) samarbetade med Brundtlandskommissionen 1987 och 
kom fram till en definition av begreppet hållbar utveckling som “en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov” (ibid). Den bärande principen och utgångspunkten är att människors och samhällens 
ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och processer är integrerade som både varandras 
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förutsättningar och stöd. I rapporten om OMEP:s projekt (Engdahl 2012, s. 5) beskrivs hållbar 
utveckling utifrån tre olika plan, det sociala med fokus på människan, den ekologiska med fokus på 
naturen samt den ekonomiska. Ärlemalm-Hagsér (2012, s. 3-4, 14) lyfter i sin artikel vikten av att barn 
tidigt får möjlighet att vara aktiva inom hållbarhetsfrågor, att få vara med och påverka och utveckla ett 
kritiskt tänkande kring frågor som jämlikhet, jämställdhet samt utvecklandet av en hållbar 
miljösituation och menar även att barn i mycket stor utsträckning har kunskaper om effekter av 
miljöförändringar, insikt i miljöfrågor samt egna åsikter om vad som krävs för en hållbar framtid.  

Även i förskolans läroplan (Skolverket 2010) finns angivet att verksamheten ska hjälpa barnen att 
förstå hur vardagen kan utformas på ett sätt som bidrar till en bättre miljö i både nutid och framtid, 
dock kan det vara värt att observera att begreppet hållbar utveckling märkligt nog inte används 
någonstans i förskolans läroplan. Här anges däremot respekt för allt levande och omsorg om sin 
närmiljö men även vikten av kommunikation, samarbete samt förmågan att söka ny kunskap i ett 
föränderligt samhälle. Detta skulle även kunna tolkas som att barnen bör uppmuntras till egna frågor 
och tankar samt ett kritiskt tänkande kring både ekonomiska, sociala och miljömässiga 
hållbarhetsfrågor. Det här berör även frågor kring demokrati i förskolan, att ges möjlighet att ta ansvar 
för både sig själv och sin omgivning men även barns inflytande över sin vardag. 

Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan behöver ses som något större än att enbart kompostera 
eller använda återvinningsmaterial eftersom det är ett betydlig mer omfattande arbete men även då det 
krävs ett ifrågasättande av handlingar för att synliggöra strukturer och tankesätt i syfte att därefter 
kunna åstadkomma förändringar (Hedefalk 2014, s. 10). Även om vi utgår från att barn har insikt i 
miljöfrågor och ger dem möjlighet och utrymme för sina föreställningar kring en hållbar utveckling så 
kan vi ju omöjligt veta vilka miljöproblem vi kommer att stå inför i framtiden. För att förmedla 
omsorg och hänsyn, rättvisa och jämställdhet som förskolans läroplan (Skolverket 2010) lyfter under 
grundläggande värden och som skulle kunna ses som en förutsättning för en hållbar framtid, behöver 
barnen får vara i omsorg och hänsyn, rättvisa och jämställdhet. 

I Odegards (2012, s. 387-389) artikel om barns möte och utforskande av återvinningsmaterial blev 
projektet i förskolan från början inspirerat av Remidas återvinningscentral i Reggio Emilia. Bakom 
projektet finns en pedagogisk tanke om återvinningsmaterial i förskolans verksamhet som ett material 
som uppmuntrar jämlikhet och kreativitet. Förutom att materialet lockade till kreativitet och nya 
oväntade skapelser och användningsområden upptäckte de i sin dokumentation att materialet verkade 
bjuda in barnen att leka på lika villkor, oavsett kön, ålder eller etnicitet. Just mångsidigheten och 
komplexiteten i återvinningsmaterialet öppnade upp för större variation av lekar och utforskande i 
jämförelse med material som på förhand har ett bestämt syfte (Odegard, s. 391).  

I Änggårds (2009, s. 4) artikel riktas uppmärksamheten mot könsaspekter av förskolebarns lek i 
naturmiljöer, med en utgångspunkt liknande vår, det vill säga vilka positioner som finns tillgängliga 
för flickor respektive pojkar. Forskning om materialet och miljöns betydelse som reglerare för vad 
som är möjligt eller inte möjligt, innehavare av budskap och koder för hur man bör vara som flicka 
eller pojke finns beskrivet i exempelvis Nordin-Hultmans (2011, s. 72) avhandling samt i utredningen 
för Jämställdhet i förskolan (2006, s. 64-65) men inte kopplat till just återvinningsmaterial. 

Om genus och konstruktioner av kön och/eller subjekt 

Den första frågan som ställs efter ett barns födsel är ofta “vad blev det?”, inte i undran om det blivit ett 
barn, utan om det är en flicka eller pojke. Frödén (2012, s. 39) beskriver i sin avhandling om hur vi 
redan som nyfödda spädbarn tillskrivs en könstillhörighet utifrån anhörigas iver om att tillskriva 
barnet en könskategorisering enligt den dominerande tvåkönsmodellen som flicka/kvinna eller pojke/
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man. Här sker ett omedelbart könsbestämmande där eventuell oklar könstillhörighet ses som en defekt 
som genast måste utredas och därefter rättas till och genom operation kategoriseras som flicka eller 
pojke. Således är vikten av ett könsbestämmande i mötet med en ny person stor och omedelbar. 
Författaren beskriver hur vi förväntar oss att personen vi möter genom sitt utseende, sitt handlande och 
beteende snabbt ska redogöra för oss vilket kön hen tillhör. Vid oklarheter av könsbestämmande, som 
exempelvis då vi möter en person med ett kroppsspråk som signalerar man men som är klädd i rosa 
kjol, kan detta upplevas som förvånande, oroande eller till och med provocerande (Frödén 2012, s. 
39-40). Många föräldrar markerar tydligt sitt barns könstillhörighet genom frisyr, kläder och färgval 
vilket leder till att förtydliga könsskillnader dels för omgivningen men även för barnen själva vilket 
hjälper till att både konstituera och upprätthålla normer om könsskillnader. Med hjälp av 
poststrukturalismen kan man tydligt se att könspositionering är en pågående process och därmed 
ständigt föränderlig, och att det finns lika många sätt att göra kvinna/man på som det finns människor 
(Blaise 2014, s. 118). 

Hellman (2010) har genom sin empiri kunnat visa på att barn ofta agerar i enlighet med vad som 
förväntas av dem utifrån deras kön. Hon beskriver det som att flickorna är oerhört aktiva i sin strävan 
efter att få leka passiva prinsessor, beroende av prinsarna för deras fritagning (Hellman 2010, s. 205). 
Observationerna gjordes under den så kallade fria leken, trots det upplever författaren att barnens val 
och utagerande av rollerna i detta fall var så strikt reglerade att de skulle ha kunnat agera efter ett 
manuskript; så förutsägbara var de (Hellman 2010, s. 208). Änggård (2009, s. 15) har identifierat en 
annan faktor än kön som formar barnens lekar, nämligen naturen vid skogsvistelser. Hon menar att 
naturen som lekkamrat är så pass föränderlig och mångsidig att den ofta fungerar normkritiskt.  

Hellman (2010, s. 16) beskriver i sin avhandling hur normer om pojkighet ständigt förhandlas och 
omförhandlas mellan barnen på en förskola och hur dessa normer är en del av ett större strukturellt 
sammanhang i vårt samhälle där makt ständigt är närvarande. Hon lägger tonvikt på just pojkighet i 
studien då hon valt att skriva fram detta i studiens syfte (Hellman 2010, s. 36), vilket kan 
problematiseras då vi i vår studie vill få fatt i hur båda könen positioneras/-r. Författaren menar att 
dessa normer och maktstrukturer finns närvarande både bland individer i förskolans verksamhet men 
även i samhället i övrigt och ofta gör en uppdelning mellan flickor och pojkar som tenderar att utgå 
från att flickor och pojkar är från grunden olika. I förskolans värld blir exempelvis figurer som 
Spiderman eller Batman symboler som tydligt markerar pojkighet och figurer som Elsa i Frost en 
symbol som markerar flickighet. Utifrån dessa könskategorier samt exempelvis ålder förhandlar sedan 
barnen genom att välja att exkludera, inkludera eller disciplinera varandra. Dessa förhandlingar pågår 
konstant och både förstärker och förändrar rådande normer i förskolans värld (Hellman 2010, s. 17). 
Med ett mer sociokulturellt perspektiv på barns utveckling skulle detta kunna beskrivas som ett 
synliggörande av hur genusstrukturer uttrycks och skapas i samspel och lärande mellan barn och barn 
samt barn och personal (Ärleman-Hagsér & Pramling-Samuelsson 2009, s. 90). 

Vi vill här också poängtera att denna utopi som könsneutralitet eller jämlikhet utmålas till att vara är 
numera en vanligt förekommande idé. Den ligger alltså i linje med samhälleliga diskurser om vad som 
anses bäst för människor, och då framför allt barn som anses borde bli skonade från begränsningar 
utifrån deras kön. På så sätt kan merparten av den forskning vi här valt att belysa problematiseras - det 
är ett sätt att tänka om subjektskapande. 

Miljöns/materialets/diskursernas betydelse för barns subjektskapande 

I Delegationen för Jämställdhet i förskolans (2006, s. 64-65) utredning nämns även den fysiska 
pedagogiska miljön samt rummens utformning som en viktig bärare av budskap om vad som är 
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möjligt respektive inte möjligt att göra som flicka eller pojke. Nordin-Hultman (2004) menar att alla 
faktorer som är närvarande vid ett givet tillfälle har inneboende förväntningar på exempelvis barn. Det 
kan handla om hur det rum barnet befinner sig i är byggt och möblerat. Det klassiska exemplet om hur 
en avlång korridor utan möbler (läs: hinder) signalerar till barnet att springa, är talande. Även material 
signalerar till barnet hur det förväntas vara i samhandlandet med det. Häri ligger en av vuxna 
föreställd distinktion som givetvis är generaliserad; färdigt material (såsom pussel och cyklar) erbjuder 
barnen ett begränsat antal sätt att agera/vara på, i kontrast till laborativt material (såsom sand och lera) 
som tillåter en större variation i barnens agerande/varande.  

Nordin-Hultman (2004, s. 9-11) visar även hur samma barn kan bli till på olika sätt i olika situationer; 
samma barn som upplevs som koncentrerad och lugn i pillandet med en pärlplatta kan upplevas som 
högljudd och fysisk när hen leker kull. Detta barn kan ju naturligtvis också agera annorlunda vid nästa 
pärlplattetillfälle då förutsättningarna har ändrats - en annan tid på dagen/favoritfärgen saknas/
kompisarna gör annorlunda etc. I detta perspektiv på subjektskapande kan vi konkludera att barnens 
subjektskapande oupphörligen är föränderligt, barnen har således ingen essentiell kärna som kvarstår 
oberoende av sammanhanget (Nordin-Hultman 2004, s. 34). Som pedagog är det kanske därför både 
mer lönsamt och humant att åtgärda miljön i förskolan, snarare än barnen. 

Nordin-Hultman (2004, s. 17) skriver även om den diagnostiserande kultur som är allmänt utbredd i 
förskolesammanhang, där personalens blick är inställd på att söka efter barn med tillkortakommanden, 
eller vad vi ofta kallar “svagare sidor” (oftast utan att ta hänsyn till de situationella kontexterna). Detta 
sker i all välmening eftersom man tänker sig att barnen då kan bli “åtgärdade” och fortsätta 
utvecklingen på ett linjärt vis (Nordin-Hultman 2004, s. 161). Dessa resonemang tänker vi visar prov 
på de modernistiska diskurser som i relativt många förskolor kan vara förhärskande. “Barn lär sig, 
skriver Davies, att positionera sig på ‘rätt sätt’ genom att vara tillsammans med andra och av de 
diskursiva praktiker där de ingår.” (Hellman 2010, s. 38). 

Thorne (1993 i Hellman 2010, s. 49) menar på liknande sätt att rummen skapar förutsättningar, där vad 
författaren kallar offentliga rum (såsom på gården eller vid samlingen) drastiskt minskar sannolikheten 
för barnen att agera könsöverskridande. På samlingen, med hela barngruppens och pedagogernas 
blickar, kan det bära mer emot för exempelvis en pojke att klä sig i en glittrig kjol än bakom den 
skyddande kojans skynken tillsammans med två vänner. Rum/utrymmen/miljöer ger alltså olika 
möjligheter för pojkar att vara pojkar på, med grader av mer eller mindre normerande. På liknande sätt 
kan detta gälla för flickor. Foucault (2006 i Hellman 2010, s. 50) beskriver denna diskursiva praktik, 
som yttrar sig genom människors normerade blickar, med “the panoptic gaze”. Vissa personer, särskilt 
de som inte beter sig traditionsenligt, blir värderade av de som betraktar. Diskurser fungerar på detta 
allomfattande sätt, att de betraktade börjar se sig själva utifrån betraktarnas blick. Hellman (2010, s. 
49) tillägger att dominerande normer, liksom diskurser, är osynliga tills de bryts eller ifrågasätts. 

Odegard (2012, s. 387) skriver att återvinningsmaterial inte i sig diskriminerar (tex utifrån kön eller 
ålder) de personer som väljer att leka eller konstruera med det, utan ger goda förutsättningar för att 
skapa en jämlik verksamhet. Detta, möjligen för att återvinningsmaterial är svårkategoriserade och 
skapar därmed en slags motdiskurs mot definitioner och gruppindelningar (Odegard 2012, s. 397). 
Författaren menar att återvinningsmaterialet inte förmedlar något uppenbart syfte med dess nuvarande 
existens i förskolan (Odegard 2012, s. 390). De är ursprungligen formade och skapta enligt ett 
förutbestämt ändamål, exempelvis äggkartonger. Men när de inte längre ska användas till att hålla ägg 
på plats med viss stötdämpning så förlorar den dess ursprungliga syfte och plötsligt är alla och inga 
ändamål möjliga. Detta kan ställas i kontrast till exempelvis lego, som i förskolan ofta används precis 
så som de är designade till att användas; monteras på varandra i höjd och/eller bredd. Äggkartongen 
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fabricerades således inte på detta sätt med förskolebarn i åtanke. Diversiteten och komplexiteten hos 
återvinningsmaterial öppnar upp för en mer varierad och omfattande lek (Odegard 2012, s. 391). 

Odegard (2012, s. 390) skriver fram sin artikel, som baseras på hennes studie, med hjälp av ett 
neomaterialistiskt perspektiv, där materialet får en upphöjd roll i intraaktionen mellan människor och 
material: “The materials work with her, around her and inside her.”. I mötet med materialet blir vi 
annorlunda i oss själva och förändrar samtidigt premisserna för materialet. Ett barns möte med en boll 
kan få barnet att sparka på bollen, något hen troligen inte gjort om hen hade mött en kvadrat i samma 
storlek och miljö; bollens egenskap av att vara rund triggar barnet att sätta den i rullning. På samma 
sätt som bollen påverkar barnet påverkar också barnet bollen; den rullar iväg och får finna sig i att 
följa vägen för minsta motstånd, ned för backen och kanske stoppad av en sten - vilket inte hade hänt 
utan barnet! 

Syfte och frågeställningar 
I den här studien vill vi synliggöra de möjligheter och begränsningar som uppstår när materials agens 
samhandlar med barn. Vi vill studera vilka positioneringsmöjligheter som erbjuds barnen utifrån olika 
rådande diskurser och förväntningar om hur flickor och pojkar bör vara och vilka förväntningar som 
finns i mötet med olika material och rum. Genom detta vill vi skapa en medvetenhet inför vår framtida 
profession som förskollärare när det kommer till arbetet med genusfrågor.  

Frågeställningar: 

• Utifrån materials agens, vilka diskurser om kön blir synliga? 

• I mötet med olika material, hur blir kvinnligt respektive manligt synligt? 

• Vilka positioneringsmöjligheter uppstår i samhandlingen med materialet? 

• Hur möjliggör eller begränsar material samt rummets villkor och innehåll för barnen i deras 
göranden? 

Teoretiskt perspektiv 
Vi har valt en postmodern utgångspunkt i vår studie, vilket innebär en vändning mot eller ett 
avståndstagande från modernismens premisser. En modern hållning medför idén om att världen är 
undersökningsbar, att sanningar finns där ute, nästan väntandes på oss, och att det är vårt uppdrag som 
människor att upptäcka dem (Lenz Taguchi 2014, s. 27-29). Utvecklingspsykologin stammar ur ett 
modernistiskt synsätt och innebär en ontologi (teorier om varande) som tillskriver människors 
identiteter till en inneboende essentiell kärna (Nordin-Hultman 2004, s. 32-33). Ens personlighet är 
med andra ord relativt stabil; jag är blyg oberoende av situation eller sammanhang. Detta perspektivs 
epistemologiska (teorier om lärande) antaganden baseras på en föreställning om att utveckling sker 
linjärt. Exempelvis lär man sig först att krypa, sedan stå och sedan gå. Detta skapar en föreställning 
om normalitet och abnormalitet där de som inte följer den utstakade kurvan är onormala och bör få 
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hjälp med att hitta “tillbaka in i ledet”. Utveckling tros ske i stort sett oberoende av ens samtid, kultur 
eller socioekonomiska förhållanden (Eidevald 2009, s. 39). Postmodernismen tar sin utgångspunkt i att 
problematisera dessa uppfattningar och hitta alternativa förklaringar till ontologiska och 
epistemologiska frågeställningar. Exempelvis närmar sig postmodernismen subjektskapande teorier 
med en, till synes enkel, modifikation där man menar att människor befinner sig i ständig tillblivelse 
och blir istället för är. 

Under postmodernismens stora paraply ryms flera fält, bland andra poststrukturalismen. Med denna 
teoretiska utgångspunkt är det möjligt att se bortom strukturer då dessa tros vara socialt konstruerade 
och därmed kan dekonstrueras. Det feministiska tillägget möjliggör ett ställningstagande om att 
jämställdhet kan och bör eftersträvas (Lenz Taguchi 2014, s. 14-15). Feministisk poststrukturell teori 
vilar på en transcendent ontologi, där teorier om varande styrs av en viss världsordning. Genom detta 
teoretiska perspektiv kan man urskilja en hierarkisk ordning där makten fördelas på ett ojämnt och 
orättvist sätt (Lenz Taguchi 2012, s. 44). Det feministiska dekonstruktiva arbetet har visat på att 
dikotomier delar upp världen i motsatser och värderar den ena polen högre än den andra. Manlighet 
ses på detta sett som en kontrast till kvinnlighet, och egenskaperna som kodas till män rankas också 
högre än det stereotypt kvinnliga. 

Den språkliga vändningen är en fundamental del av poststrukturalismen och tar sin utgångspunkt i att 
ord i sig inte har någon innebörd, utan ges en betydelse av oss människor (Nordin-Hultman 2004, s. 
38). När vi samtalar om ett fenomen så förhandlar vi samtidigt fram vad orden i det samtalet kan och 
inte kan betyda. På så sätt kan ett ords betydelse förändras över tid, genom att vi talar om det på nya 
sätt tillräckligt många gånger. Detta kallas inom perspektivet performativitet (Lenz Taguchi 2012, s. 
39). Exempelvis kommer ordet “skola” från grekiska och betydde “fritid/ vila”, då skolan var få 
förunnat och en plats man bara kunde gå till om det inte fanns arbete att utföra (Blomqvist 2011). Idag 
har ordet fått en helt motsatt innebörd, där skola står i kontrast till fritid. Det är genom våra verktyg, 
såsom språket, som vi förhandlar fram kunskap och vetande, de existerar inte autonomt. Genom detta 
perspektiv kan vi inte skilja på ontologin från epistemologin, de är ömsesidigt inflätade i varandra 
(Nordin-Hultman 2004, s. 38). 

Centrala begrepp för denna studie utifrån vår valda teori kommer vi här att redogöra för. Dessa 
inkluderar diskurs, normernas makt, könspositionering, samhandling och materialets agens. 

Diskurs 

Med en poststrukturell utgångspunkt skulle innebörden av begreppet diskurs kunna beskrivas som 
betydelsen i det vi säger och gör, i vårt agerande och handlande. Barad (2003, s. 819) förtydligar: 
“Discourse is not what is said: it is that which constrains and enables what can be said.”. Diskursen 
avgör hur vi konstituerar vår omvärld i olika sammanhang och vid olika situationer. Med hjälp av 
diskurserna både görs och gör subjektet sig på olika sätt i olika situationer och har därmed ett 
diskursivt agentskap (Lenz Taguchi 2013, s. 18, 63). Vi görs och gör oss på olika sätt i olika 
situationer, utifrån olika diskurser, vilket även innebär att vi som multipla subjekt kan välja en mängd 
olika sätt att tänka och känna på. Med ett feministiskt poststrukturellt synsätt gör detta oss till 
individer som kan inneha både egenskaper som uppfattas som manliga och egenskaper som uppfattas 
som kvinnliga samtidigt, ett slags både och (Eidevald 2009, s. 20). Då både diskurser och subjekt är 
föränderliga och på detta sätt motstridiga kan vi välja att ta dem till oss, gå i motstånd eller helt enkelt 
omskapa dess innebörder. I denna oupphörliga process av att positioneras eller positionera sig utifrån 
en mängd samtidigt verksamma diskurser finns hela tiden både möjligheter och begränsningar 
(Nordin-Hultman 2004, s. 169-170). Utifrån tanken att vi snarare innehar en mängd olika 
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subjektiviteter och därmed förhåller oss olika i olika situationer snarare än föds med en given 
könsidentitet går vi igenom en process av subjektskapande tillsammans med andra. Vi väljer därmed 
att positionera oss i enlighet med eller genom motstånd mot dominerande diskurser vilket styr vårt 
handlande (Foucault, 1994; Davies & Harré, 1990 i Eidevald 2009, s. 54-55). Diskurs kommer i den 
här studien att användas som ett begrepp för de möjligheter och begränsningar som barnen har att välja 
på i sina könspositioneringar av sig själva och varandra i förhållande till materialet i verksamheten. 

Normernas makt 

Vi vill fokusera på hur olika normer om flickighet och pojkighet leder till att flickor och pojkar 
förkroppsligar feminint samt maskulint kodade positioner på olika sätt i förhållandet och mötet med 
olika material, vilka möjligheter eller brist på möjligheter som materialet ger (Hellman 2010, s. 32). 
Normer om hur en flicka eller pojke bör vara i förskolan är något som ständigt skapas, omskapas, 
upprepas och omförhandlas och som även blir synliga för oss i samma ögonblick som de bryts. Utifrån 
de positioner ett barn väljer att ta eller blir positionerad in i skapas normer om kön. Normer kan även 
handla om ålder eller “hur man är en bra kompis” vilket kan tillskriva vissa barn mer makt och andra 
mindre genom exkludering, inkludering och inflytande och på så sätt ge tillträde eller förneka tillträde 
in i en lek (Hellman 2012, s. 143). Eidevald (2009, s. 24, 28, 106) beskriver i sin avhandling hur 
flickor och pojkar inte passivt placerade sig på var sin sida om en slags könsgräns utan istället 
protesterade, omförhandlade och även accepterade föreställningar och normer om flickighet och 
pojkighet och utifrån detta positionerade sig på olika sätt. Författaren menar att kön inte är utan görs 
och förkroppsligas genom hur vi uppträder. Då uppkomna kategoriseringar av kön är konstruerade av 
oss själva innebär ju även detta att de inte behöver vara absoluta utan kan konstrueras om (Eidevald 
2009, s. 51). Vår utgångspunkt i denna studie är att vi tänker oss att vi kategoriseras efter vad vi 
uppfattar som kvinnligt/manligt och utifrån detta blir kvinnor/män. I likhet med Eidevalds (2009, s. 
52) studie tänker vi att denna uppdelning av kön i vår studie ändå kan vara meningsfull då dessa 
olikheter kan ses som ett resultat av social påverkan där vi bemöts och betraktas utifrån kategorierna 
flicka/pojke, kvinna/man.  

Även rum och material bär på föreställningar och normer om barns lärande och utveckling och säger 
oss något om vad ett barn bör vara eller inte vara, vad som uppfattas som normalt eller avvikande. 
Rum och material skulle därför kunna ses som diskursiva, som bärare av föreställningar om kön, om 
hur en flicka eller pojke bör vara, se ut eller uppföra sig. Exempelvis kan det utvecklingspsykologiskt 
präglade pusslet ge barn en oerhört tydlig indikation om barnens kompetens eller mognad - lyckas de 
få ihop bilden eller inte; ett klassiskt rätt-eller-fel-material (Nordin-Hultman 2004, s. 51). 

Könspositionering 

Varje människa har tillgång till ett urval olika sätt att vara på beroende på den omgivning hen befinner 
sig i och den eller de diskurser hen är situerad i. Att positionera sig som flicka eller pojke genom de 
positioner och diskurser som finns tillgängliga, vilka kan innebära en mängd olika positioneringar 
under en och samma dag, blir barnets sätt att förstå världen (Davies 2003, s. 16). Ett och samma barn 
kan vid en situation uppfattas som energisk, vild och bråkig för att i en helt annan situation eller miljö 
ses som lugn, koncentrerad och lågmäld. Som barn lär vi oss utifrån samhällets diskursiva praktiker 
hur vi bör positionera oss för att vara en korrekt och riktig flicka eller pojke. Kroppsspråk, kläder, 
färger, val av leksaker eller frisyr är alla viktiga fysiska och väl synliga faktorer för att positionera sig 
på ett framgångsrikt sätt. Då vi väljer en position följer den fysiska delen med och samtidigt både 
tillåter och utesluter vissa sätt att vara och positionera sig utifrån och på så sätt tilldelas personen ett 
kön såsom man eller kvinna, flicka eller pojke (Davies 2003, s. 27, 33). Då det inom ett feministiskt 
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poststrukturellt perspektiv ses som att subjektet ständigt görs och blir till genom kategoriseringar och 
diskurser ges möjligheter och begränsningar men även möjlighet till motstånd (Eidevald 2009, s. 59). 
Det innebär också att man kan se det som att när man positionerar sig som människa inom en viss 
social ordning innebär också att man är med om att inte bara skapa denna ordning utan även 
upprätthålla den.  

Samhandling och agens 

I vår studie ville vi ha ett utpräglat fokus på materialets betydelse, men fortfarande ha ett teoretiskt 
perspektiv som hjälper oss att se maktstrukturer enligt en hierarkisk modell. Inom poststrukturalismen 
fann vi begreppet samhandling. Samhandling är ett ord som visar på de ständigt pågående utbyten 
mellan exempelvis ett barn och ett material. Materialet ses i det här sammanhanget inte som ett passivt 
ting som barnet bestämmer sig för att använda utan som en aktiv medaktör som samarbetar med barnet 
(Lenz Taguchi 2012, s. 9). Man kan säga att materialet och barnet handlar (agerar) tillsammans. På så 
vis kan även materialet i sig förstås som agentisk då dessa ting även kan få andra ting att förändras och 
konstitueras. Agensen är och blir då den kraft som skapar förändring. Om vi föreställer oss ett rum i 
förskolan med bygg- och konstruktionssyfte fyllt av exempelvis lego så skapar just det rummet och 
just det materialet en specifik mening som möjliggör eller begränsar för ett specifikt barn att vara i 
rummet eller att använda materialet och i så fall på vilket sätt det bör användas. Rum och material bär 
på förväntningar om vem som ska vistas i rummet, vilket material som ska användas och på vilket sätt. 
Dessa förväntningar, som ju enligt vårt valda perspektiv uppstår i ett givet ögonblick, både bär på, 
skapar och vidmakthåller maktstrukturer som kan vara svåra att gå i motstånd mot. 

Sammanfattningsvis är vårt val av teori av stor vikt eftersom det har en avgörande betydelse för svaren 
på våra frågeställningar. Då dessa inkluderar frågor gällande vilka maktstrukturer som materialiserar 
sig vid barns möte med återvinningsmaterial samt hur barn positionerar sig/positioneras utifrån 
rådande diskurser om återvinningsmaterial och färdigt material tänker vi oss att ett feministiskt 
poststrukturellt perspektiv kan hjälpa oss att få syn på hur makt skapas ur ett genusperspektiv i dessa 
möten. Valet av teori får därmed konsekvenser för våra svar men kommer även att påverka vad vi 
väljer att se, vad vi väljer att bortse från och hur vi väljer att förklara och analysera dessa resultat 
(Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, s. 84). Även om vi kommer att vara färgade av detta 
perspektiv genom hela vår studie hoppas vi samtidigt att genom en medvetenhet om detta kunna pröva 
på att byta “glasögon” (Löfdahl et al. 2014, s. 82) för att utmana våra tidigare föreställningar, upptäcka 
nytt och få ny förståelse. 

Metod 

Val av metod 
För att besvara våra frågor kring hur barn positionerar sig eller positioneras i mötet med material har 
vi valt att använda oss av en kvalitativ metod för insamling av empiri. Utifrån en kvalitativ ansats kan 
vi fokusera på att försöka få fatt i barnens samhandlande med materialen. Vi försöker tolka och förstå 
pågående processer samt få syn på variationer, strukturer och skillnader (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013, s. 53-60). Vid den här typen av kvalitativ metod går det att använda sig av flera 
olika datainsamlingsmetoder så som deltagande observationer, intervjuer, skriftliga dokumentationer, 
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fotografering, videoinspelning och ljudinspelning (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 60). I just denna 
studie har vi valt att använda oss av observationer med anteckningar och ljudinspelningar. Vi har valt 
dessa båda insamlingsmetoder för att på så sätt öka validiteten (Löfdahl et al. 2014, s. 53) i 
undersökningen men har däremot valt bort videoinspelning efter etiska överväganden som 
konfidentialitet och avidentifikation (Vetenskapsrådet 2011, s. 67) vilka skulle ha kunnat bli svåra att 
upprätthålla om vi hade valt att filma.   

Med en kvalitativ forskningsansats ses vi som forskare inte skilda åt från det fenomen som studeras 
vilket kräver en medvetenhet om vår egen påverkan på studien som en del av undersökningen men 
även som en del av resultatet. Även om vår ursprungliga intention är att vara icke deltagande 
observatörer då vi i minsta möjliga mån vill påverka deltagarna i observationen är vi medvetna om att 
detta ändå kommer att ske. Vi kommer att undvika att interagera med barnen men är samtidigt 
medvetna om att vår roll kan förändras till en mer deltagande under datainsamlingens gång (Eriksson 
Barajas et al. 2013, s. 132-133). Under genomförandet av denna studie är vi medvetna om att de val vi 
gjort, som exempelvis val av teori och metod och därmed synsätt, de beslut vi fattat och våra val av 
tolkningar gör att vår studie aldrig kan ses som objektiv. 

I ljuset av en feministisk poststrukturell teori vill vi försöka synliggöra de möjligheter och 
begränsningar som uppstår i barns möte och samhandlande med olika typer av material samt att 
försöka förstå hur barnen positionerar sig själva och varandra i dessa möten vilket leder till vårt val en 
kvalitativ ansats. Vid en kvalitativ ansats som fokuserar på att tolka samt skapa mening och förståelse 
kan datainsamling och analys ske samtidigt då nya upptäckter hela tiden kan utveckla frågeställningen 
(Eriksson Barajas et al. 2013, s. 53). Vår studie fokuserar inte på att kvantifiera eller redovisa 
universella resultat utan på att reflektera samt att försöka skapa mening och förståelse. Utifrån vår 
valda teori ser vi därmed oss själva som ständiga omskapare av våra observationer, empiri, analyser 
och diskussioner.  

Utifrån ett feministiskt poststrukturellt perspektiv är subjektet centralt och man tänker sig att subjektet 
tänker och handlar inifrån kulturellt och socialt konstruerade diskurser men även skapar sig med dem, 
genom att ta upp dem eller att gå i motstånd mot dem vilket ger en möjlighet att även omkonstruera 
rådande diskurser (Lenz Taguchi 2014, s. 75). I ett poststrukturellt sammanhang innebär betydelsen av 
begreppet diskurs inte vad som sagts utan snarare vad som är meningsfullt att säga eller uttrycka och 
vad detta får för konsekvenser för vårt handlande (Barad 2003, s. 819; Lenz Taguchi 2014, s. 18). Vårt 
val av metod skapar tillsammans med valet av teori som feministiskt poststrukturellt perspektiv en 
koherens; en sammanhängande komposition av studien. 

Urval och avgränsningar 
Inför vår kvalitativa studie har vi gjort ett ändamålsenligt urval. Vi har använt oss av ett strategiskt 
urval (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 136-137) där deltagare och miljöer bestäms utifrån studiens 
syfte. Genom att identifiera olika urvalskriterier av teoretisk betydelse för vår studie valde vi en 
förskola där en naturlig del av verksamheten består av en tillgång till återvinnings- och naturmaterial. 
Vi har även gjort ett medvetet val att endast använda en förskola för vår studie med möjlighet att 
återvända för det antal observationer som visar sig krävas då ett större antal förskolor med stor 
sannolikhet skulle ta för mycket tid i anspråk. De personer som deltog i studien var förskolebarn från 
en äldrebarnsavdelning och var 3 till 6 år gamla. Vi valde att observera de äldsta barnen eftersom vi 
beslutat oss för att inte filma barnen på grund av de medföljande komplikationer och etiska 
ställningstaganden som vi då kunde undvika. Vi ville använda oss av anteckningar för att försöka få 
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fatt i vad som gjordes och även komplettera med ljudupptagningar för att dokumentera vad som sägs 
eftersom där ibland är många barn och replikutbyten kan ske väldigt snabbt. Givetvis går det att göra 
ljudupptagningar på en småbarnsavdelning, men eftersom vi inte känner igen barnen och deras röster 
skulle vi troligtvis inte få ut något fruktsamt baserat på vårt syfte ur en sådan inspelning. Det är lättare 
att både transkribera och analysera talade ord än andra uttryckssätt, varför vi valde de äldre barnen 
som är relativt vana vid att kommunicera muntligt. Vi valde också att observera inomhus då vi antog 
att sannolikheten för att ljudupptagningarna skulle generera starkare ljud var högre. 

Det fanns ungefär lika många flickor som pojkar på avdelningen men trots det har vi i vårt 
observationsmaterial mer än dubbelt så många pojkar som flickor. Detta kan bero på att pojkarna vi 
observerade ofta rörde sig i större grupper om 5-10 stycken, medan flickorna som mest var 3 åt 
gången. Båda könen finns dock representerade i observationsmaterialet, och vi valde inte 
observationsplats efter var pojkarna eller flickorna befann sig utan satte oss helt sonika i ett rum där 
barnen var upptagna av en aktivitet. Vi valde alltså vilket rum (inte vilka barn) vi ville observera i. 
Från början hade vi en idé om att observera i de rum som hade återvinningsmaterial (ateljén och 
byggrummet) och/eller leksaker (hallen, spelrummet) för att få insamlad data som kunde visa på en 
skillnad. Efter en dags observationer ändrade vi dock uppfattning och rörde oss i alla rum. Vi var från 
första början intresserade av återvinningsmaterial (laborativt) och färdigt material/leksaker (material 
tillverkat i ett bestämt syfte) men då där inte fanns en strikt uppdelning mellan dessa olika typer av 
material, utan återvinningsmaterialet fanns till största delen tillgängligt i två rum medan det fanns 
leksaker i alla rum valde vi, för att få ett så rikt observationsmaterial som möjligt, att utföra 
observationer i alla rum. Vi kom fram till att den mest “naturliga” tidpunkten på dagen var under den 
så kallade fria leken som skedde efter vilan vid 12-tiden på dagen, innan mellanmålet serverades. 
Detta för att vi ville få fatt i barnens spontana och frivilliga göranden med olika material utan en alltför 
tydlig vuxen agenda. Nedan följer en beskrivning av de rum och material där våra observationer 
utspelade sig: 

Legorummet 

Detta är ett förhållandevis litet rum. På vänster kortsida finns en mindre bänk fylld med 
legokonstruktioner, längs höger kortsida finns en hylla i låg höjd fylld med återbrukade konservburkar 
vilka nu är fyllda med lego sorterade efter färg. Där finns även konservburkar fyllda med duplo, även 
det sorterat efter färg. Mitt i rummet finns ett fyrkantigt lågt bord samt två stolar som befann sig på 
varierande ställen i rummet beroende på vad barnen lekte och stolarna fyllde för funktion. På hyllan 
till höger fanns även tomma inlägg i kartong från äppellådor. Vår upplevelse var att detta rum var lite 
mer avskilt från övriga rum. De vuxna tittade till rummet med jämna mellanrum för att hålla uppsikt 
men vi såg aldrig någon stanna kvar eller sitta ned i rummet. 

Ateljén 

Detta är ett stort och avlångt rum. På vänster sida finns en diskbänk fylld med färger, penslar och 
blandat material och ovanför, i vuxenhöjd, sitter skåp. Dock fanns allt material tillgängligt för barnen 
och skåpen fyllde inte någon funktion för barnen. Längs med resterande väggar på höger sida fanns 
hyllor, i barnhöjd, fyllda med diverse material som färger, penslar, papper i olika färger och storlekar, 
burkar med paljetter, fjädrar, olika typer av pärlor, ärtor, saxar, limpistoler, pennor osv. Mitt i detta 
fanns ett rektangulärt bord med stolar, allt i barnhöjd, vilka barnen till stor del använde för att måla. I 
mitten av rummet finns bokhyllor fyllda med naturmaterial som bark, kottar, pinnar, stenar, löv osv. 
Här finns även äggkartonger, kartonger, fruktlådor, tidningar osv. På höger sida av rummet finns i ena 
hörnet ett bord med stolar, i barnhöjd, där barnen ofta limmade eftersom de hade nära till ett eluttag 
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för sina limpistoler. Barnen hade full tillgång till allt material och skötte limpistolerna på ett vant och 
självklart sätt. I det sista högra hörnet av rummet står på golvet ett slott byggt av återvinningsmaterial 
med inspiration från filmen Frost. Slottet var ca 1,5 m högt och ungefär lika djupt och långt. De vuxna 
på förskolan förklarade för oss att barnen själva byggt slottet utefter egna föreställningar om hur 
konstruerandet skulle gå till. Vid tidpunkten för våra observationer dekorerades detta slott i olika 
omgångar.  

Spelrummet 

Detta rum har vi själva döpt till spelrummet då barnen ofta spelade eller använde spelen som rekvisita 
i sina lekar här. Rummet är kvadratiskt och medelstort. Längs med vänstra väggen fanns en längre 
diskbänk med tillhörande skåp över som inte verkade användas i någon högre grad av varken barn 
eller vuxna. Längs högra sidan fanns ett bord med stolar, i mitten en bokhylla med olika spel samt lite 
blandade leksaker som vi upplevde inte hade någon bestämd förvaringsplats utan vandrade runt lite, 
som en mobiltelefon och en leksaksdator. I sista hörnet fanns en stor rund matta. Rummet verkade 
bjuda in till spel, samtal och olika lekar som exempelvis att leka familj eller djur.  

Hallen 1 

Då hallen är lång har vi valt att dela den i två delar. I del 1, som ansluter till bland annat ateljén, finns i 
mitten ett bord och stolar i barnhöjd. Intill bordet finns en låg hylla med färgpennor och ritpapper. 
Pennorna är sorterade efter färg och står i olika burkar som återvunna glasburkar och konservburkar. 
Här observerade vi vid flertalet tillfällen att barnen ritade eller skrev. 

Hallen 2 

I andra delen av hallen, som mynnar ut i bland annat ett byggrum, fanns längs ena sidan garderober. 
Dessa hade fått sina dörrar demonterade och istället hängde smått genomskinliga draperier i olika 
färger. På botten fanns kuddar och madrasser. Barnen använde dessa krypin ibland som små kojor för 
att få vara ifred en stund, kanske i en enskild lek och ibland som en del i en lek tillsammans med 
andra. Mittemot dessa fanns en bokhylla i barnhöjd med byggmaterial som noppers och vad vi kallar 
“granater”, en rund form med piggar som man fäster i andra “granater” för att kunna bygga i alla 
riktningar. Här fanns även några barbiedockor som vi endast såg användas som vapen och tillhyggen.  

Byggrum 

Detta rum är kvadratiskt och ett av de större rummen. Längs med vänstra väggen finns hyllor i 
barnhöjd fyllda med återvinningsmaterial som kartonger, muttrar och konservburkar. Här fanns även 
kaplastavar och klossar i olika storlekar. I mitten av rummet fanns en stor rund matta med ett 
spindelnät av maskeringstejp tvärs över sig, som de bl a använde för samlingar. Nära hyllorna fanns 
vad barnen kallade en “scen”, ett bord med avsågade ben, med en spegel längs kortsidan. Gott om 
golvyta fanns för byggande. På väggarna fanns bilder av olika byggkonstruktioner, en del skapade av 
barnen på avdelningen men även exempelvis Eiffeltornet, Taj Mahal och The Golden Gate bridge. 

I de flesta rum fanns olika skapelser upphängda på väggar och i tak, trädgrenar med olika material 
hängandes i sig, eller tyger i olika färger som liksom svepte genom rummet och förvandlade det till 
något mer än bara ett vanligt rum. Vi upplevde heller inte att materialet var fast förankrat på “sitt” 
ställe av synliga eller osynliga regler utan möjligheten fanns att exempelvis använda lego som en 
ingrediens i matlagning i spelrummet eller bygga koja av kuddar under ritbordet. Förskolan arbetar 
således med en stor mängd olika typer av utforskande material och miljö. Med hjälp av en plan mot 
diskriminering och kränkande behandling tydliggörs även ett levande arbete för att förbygga 
rättigheter och möjligheter oavsett kön. Personalen reflekterar och diskuterar pågående sin attityd, 
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tonläge, ordval, kroppsspråk samt medvetenhet utifrån könsnormer för att förebygga rättigheter och 
möjligheter oavsett kön. 

Genomförande 
Vår första idé var att vi båda skulle närvara under varje observation. Vi ville använda oss av 
ljudupptagning samt låta en av oss anteckna “fritt” vad barnen gjorde och sa, medan den andra fyllde i 
ett observationsschema. I diskussion med vår handledare, som menade att schemat styrde för mycket 
och fick oss att förutbestämma vad vi skulle se, så bestämde vi oss för att avvakta med schemat och 
använda det om vi skulle tycka att den var lättare att använda än de fria anteckningarna, vilket vi inte 
kom att göra. Ljudupptagningarna och anteckningarna fungerade kompletterande av varandra, då vi 
med hjälp av inspelningarna fick barnens muntliga uttryck och med hjälp av anteckningarna fick 
barnens göranden dokumenterat. Vårt största fokus vid antecknandet låg alltså på att dokumentera vad 
barnen gjorde; vad de lekte och hur de hanterade material och hur de agerade mot eller inför varandra. 
Inför observationerna kontrollerade vi att alla barn som deltog gett ett muntligt godkännande just där 
och då genom att be barnen om tillträde och lov innan vi började observera. Vi valde även bort 
situationer där barn vars föräldrar nekat till att få sitt barn observerat deltog, alternativt avstod från 
ljudupptagning och bortsåg från det barnet/-en sa och gjorde. I de fall vi inte kunde göra en 
ljudupptagning försökte vi anteckna desto mer för att kompensera förlusten av inspelningen av 
barnens muntliga uttryck. Efter den första dagens observation kom vi fram till att det var lite av ett 
resursslöseri att ha oss båda observerande samma aktivitet, så vi valde då att placera oss i olika rum, 
vilket gjorde att vi fick en större kvantitet data; totalt 17 olika observationer med olika längd; alltifrån 
några sekunder till en timme. Därefter har vi transkriberat dessa ljudinspelningar tillsammans med 
våra skriftliga anteckningar för att på så sätt försöka skapa oss en helhetsbild av vad som sades och 
gjordes. 

Databearbetning och analysmetod 
Under studiens och observationernas gång uppstod en idé om att under analysen använda oss av ett 
analysschema. Detta som en metod för att försöka sammanställa, i viss mån kategorisera, samt skapa 
oss en överblick över vad som faktiskt utspelat sig under våra observationer. När vi observerat och 
transkriberat färdigt allting satte vi oss tillsammans och gjorde en översikt över vad varje observation 
kunde tänkas ge oss i analysarbetet. Det kunde exempelvis handla om vilket material som användes, 
vilken reflektion vi gjort vid antingen observationstillfället eller transkriberingstillfället eller där och 
då vi gjorde den första analysen. Dessa korta sammanfattningar för varje observation kunde sedan 
förenklas ytterligare genom att föra in data i analysscheman. På så vis fick vi en översikt om barnens 
tolkade könspositioneringar enligt olika scenarion. Se (Modell 1-4 under rubriken “Resultat och 
analys”) för ifyllda analysscheman. 

Vid analysen av den insamlade data gick vi igenom dessa punkter med varje observationssituation för 
att få en översiktlig analys, vilket resulterade i fyra modeller som ämnar belysa observationerna utifrån 
olika perspektiv. 

• Vad gör barnen i sekvensen? Vilket rum befinner de sig i och vilket material använder de? 

(Här listade vi de mest förekommande typer av aktiviteter och gjorde kategoriseringar av 
material) 
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• Är det flickor eller pojkar eller bådadera?  

• På vilket sätt positionerar sig barnen? Könsstereotypt, könsöverskridande, medelväg eller är 
kön ointressant som faktor i barnens agerande? 

(Här gjorde vi en distinktion mellan form och innehåll - hur bedömer vi aktiviteterna i en 
generell mening och hur agerade barnen i våra observationer? Skiljer det sig åt eller inte? 
Varför?) 

Kategoriseringarna vi valde att göra utefter rummen var för att få fatt i hur de var kodade enligt barnen 
och vilka möjligheter/begränsningar som tycktes uppstå i mötet med dem, utefter studiens syfte. 
Detsamma gäller kategoriseringen av vilket slags material som användes i vilken situation och vilket 
rum. Kategoriseringarna efter könspositioneringar görs också utifrån vårt syfte, men befinner sig i en 
gråzon till skillnad från de andra kategoriseringarna eftersom vad som anses som könsöverskridande 
agerande är påfallande mer subjektivt. Vi utgick här från de kategoriseringar av manligt vs kvinnligt vi 
gjort i “Bakgrunden”, som ju är baserad på vilka normer vi kan skönja i övriga samhället. Exempelvis 
kategoriserar vi att leka djurungar som flickigt könsstereotypt (och per automatik då också pojkigt 
könsöverskridande - den polariserade grupperingen gäller alla situationer där kön som faktor är 
intressant). Att bygga och förstöra ser vi som pojkigt könsstereotypt, medan kön som faktor är 
ointressant när barnen limmar. Att rita ser vi också som “kön ointressant”, men under den situation vi 
observerade barn som ritade så agerade både flickan och pojken enligt en medelväg (dvs både 
könsstereotypt och könsöverskidande samtidigt). Under just den situationen skilde sig alltså formen 
från innehållet, (se Modell 2 under “Resultat och analys” för komplett redogörelse). 

Sammanlagt gjorde vi ljudupptagningar och/eller anteckningar för 17 olika situationer under 3 dagar, 
vilket resulterade i ca 30 sidor transkriberad data. Av tids- och utrymmesskäl har vi valt att redovisa 
korta stycken ur några observationer, varav de flesta ligger som bilagor, även om vi använt allt 
material till databearbetningen (venndiagramet och modellerna). I dessa modeller och detta diagram 
har vi som sagt inte gjort något urval utan redovisat för alla situationer för att få en översiktlig analys. 
Under rubriken “Resultat och analys” har vi däremot valt ut vissa observationer för en djupare analys. 
Med dessa urval vill vi förmedla de insikter vi gjorde vid antingen insamlingen av data eller vid vår 
gemensamma analyseringprocess. 

Forskningsetiska överväganden  
Vår metod för att, i största möjliga mån, försäkra oss om att de barn vi planerade att studera 
medverkade frivilligt började med ett samtyckesbrev (se Bilaga 1: samtyckesbrev) där vårdnadshavare 
blev informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt (Robson 2011, s. 183). Om vårdnadshavare 
inte ville att deras barn skulle medverka i studien respekterade vi självklart detta genom att se till att 
dessa barn inte var närvarande under datainsamlingen, alternativt att vi bortsåg från det just dessa barn 
sade eller gjorde under observationstillfället - detta beroende på vad som kändes mest lämpligt i 
stunden. Vidare valde vi att vid ett tillfälle, innan datainsamlingen var igång, besöka förskolan i hopp 
om att barnen någorlunda skulle känna igen oss då vi återkom för själva observationerna. Inför varje 
observationstillfälle tydliggjorde vi för barnen att de när som helst kunde visa eller berätta att de inte 
ville medverka, och att vi skulle respektera detta (Vetenskapsrådet 2011, s. 50). Vi gav även barnen 
alternativ om de inte skulle våga säga detta direkt till oss att istället berätta för någon av deras 
pedagoger. Denna procedur upprepade vi inför varje datainsamlingstillfälle, då vi dessutom ansträngde 
oss för att skruva upp vår hörstyrka och sestyrka för att kunna upptäcka om något barn visade obehag 
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inför vår närvaro (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 10). Efter uppsatsens slut har därefter all data och 
insamlat material raderats och förstörts.  

Maktaspekten på vårt arbete har genom hela vår studie tagits i beaktande. I alla stadier av vår studie 
utövar vi och/eller vårt material makt på de som berörs av vår närvaro och vårt agerande. Under våra 
observationstillfällen materialiserades detta genom att det var vi som valt forskningsområde, 
observationsmetod, observationsplats, deltagare etc och därigenom valt bort andra alternativ (Lenz 
Taguchi 2013, s. 58-59). På samma gång som detta möjliggör en rimlig studie på två månader så 
begränsar det oss också i och med att vi sållat bort många alternativa problem och lösningar. Det 
teoretiska perspektivet som vi valt att analysera våra resultat utifrån ändrar även i allra högsta grad 
studiens premisser. Våra erfarenheter, vår utbildning och den samtid vi lever i är andra aspekter som 
färgar vår studie, och alla dessa skulle kunna sägas vara toppen av isberget för de maktfaktorer som 
ger studien dess förutsättningar, på gott och ont. I egenskap av att vara vuxna och forskare får vi 
omedelbart en hierarkiskt högre maktposition med tillhörande tolkningsföreträde mot exempelvis 
barnen (Robson 2011, s. 185). Detta är ofrånkomligt, men för att göra studien etiskt försvarbar i större 
utsträckning så krävs det att vi synliggör och problematiserar denna maktställning.  

I syfte att skydda deltagarnas integritet har vi för det första informerat berörda parter om att alla barn 
och vuxna samt förskolan i sig i alla sammanhang är (utom när vi, Eva och Malin, diskuterar 
materialet samt när vi är på förskolan/i kontakt med den) avidentifierade. En utmaning i detta är att 
även om barnens namn är anonymiserade så kan ett visst uttryck eller beskrivning av deras sätt att 
agera vara så pass signifikativt för en viss individ att hen därigenom kan bli identifierad 
(Vetenskapsrådet 2011, s. 67). Detta får naturligtvis inte ske, och vi har gjort allt vi kan för att inte röja 
någons identitet. 

Efter att ha genomfört alla observationer gjorde vi en rad olika etiska reflektioner. Rollen som forskare 
är relativt ny för oss vilket ger oss en pigg inblick i vilka möten som sker vilket skiljer sig från våra 
tidigare erfarenheter av att vara i förskolemiljö. Vår idé innan första observationstillfället var att inta 
en passiv roll, vilket innebar att bara se på och anteckna och inte lägga oss i barnens göranden (om det 
inte var livsfara förstås). Detta för att minimera vår närvaro eftersom vi ville se hur barnen samspelar 
med materialet, och då inte utifrån en vuxen aspekt. Självklart utgör vår närvaro en given prägel på 
barnens agerande, vilket vi fler än en gång fick erfara. Under ett observationstillfälle satt jag  bakom 1

en flicka när hon konstruerade olika saker vid ett bord. Hon kände min närvaro i ryggen, kanske 
väntade hon sig att jag ville att hon skulle dela med sig av sina funderingar, kanske tyckte hon att jag 
såg trevlig ut och ville skapa kontakt. Oavsett vilket vände hon sig om med jämna mellanrum och 
visade vad hon gjorde och pratade med mig. Trots att vi valt en passiv observerande roll svarade jag 
henne, kort men vänligt, eftersom vi ändå befinner oss i barnens arena och det skulle kännas 
respektlöst att ignorera eller stoppa henne. Icke desto mindre påverkade det studien, såväl som det 
faktum att det råkade befinna sig fyra vuxna  i det rummet med fyra barn, vilket onekligen ändrar 2

premisserna för barnens göranden. 

En generell reflektion vi gjorde handlade om att det ibland var svårt att hantera vår närvaro. Ur viljan 
att få ett resultat så oberoende av oss som faktor som möjligt hade vi helst velat glida in i en pågående 
situation och börja anteckna. Tyvärr blir en sådan handling oetisk då vi behöver barnens medgivande 
och då krävs alltså en dialog för att få tillträde, annars blir det snabbt en märklig och lite obehaglig 
stämning när någon av oss bara dyker upp utan någon förklaring (vår ursprungliga introduktion till 

 Malin1
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trots). Själva tillträdet till och av barnen gjorde studien på samma gång etiskt försvarbar i större 
utsträckning som ändrad i grunden av vår icke-passiva start.  

Vi upplevde vår närvaro som en påverkande faktor vid ett flertal tillfällen, några mer uppenbara än 
andra. Vid ett tillfälle observerade Eva några barn som började prata engelska, som de själva uttryckte 
det. Det är omöjligt för oss att veta, men det kan vara så att barnen möjligen valde att kommunicera på 
ett annat språk för att på så sätt neka Eva tillträde till situationen. Barnen kanske ville vara mer privata 
i deras görande, eller så är det ett mer eller mindre vanligt förekommande inslag: att “prata engelska”. 
Efter några meningsutbyten återgick barnen emellertid till att prata svenska igen. Vid ett annat tillfälle 
observerade Malin några barn som kastade sina legobyggen i golvet, svor och slog varandra. Jag 
upplevde att barnen blev triggade av min passiva närvaro, att de ville testa vart mina gränser gick, och 
när jag inte reagerade var de tvungna att ta i lite till. För mig var det uppenbart att de inte var vana vid 
vuxna som inte sa till när det blev för “stökigt”. Jag upplevde att barnen agerade på ett sätt som de inte 
hade gjort om jag inte varit där, vilket också befästes när jag slutligen gick, för då gick helt plötsligt 
barnen också som om poängen med deras aktivitet rann ut i sanden med mig. 

Vid andra tillfällen fick vi uppleva det som Corsaro (2003, s. 23) beskriver som en roll i mellantinget; 
man är varken vuxen som de andra pedagogerna och heller inte ett av barnen. Man besitter en kropp 
som en vuxens och kan ibland ta till en auktoritär ton, men som ändå låter mycket passera obemärkt 
som kanske de andra vuxna inte skulle tillåta. Det är som bekant lättare för pedagoger att säga nej än 
ja (Arnér 2009, s. 47). Jag  fick uppleva detta när jag observerade tre flickor som med uppenbart 3

kroppsspråk visade att de sysslade med något som var inom gråzonen för vad som anses som okej. De 
kittlade sig själva i tur och ordning med en bit ståltråd, och slutade omedelbart om en av pedagogerna 
passerade rummet, medan de inte försökte skyla något för min blick. En av flickorna föreslår sedan att 
hon ska kittla sig själv i örat med ståltråden, varpå jag bestämt men vänligt avråder dem och (för att 
lätta stämningen) föreslår att de kan prova med naveln istället. Att trycka in en ståltråd i örat är 
potentiellt farligt så där tog mitt ansvar som medmänniska över min önskan om att vara en passiv 
observatör. 

Studiens kvalitet 
Då vårt syfte är att försöka få syn på de maktstrukturer som materialiserar sig vid barnens möte med 
olika sorters material samt hur barnen positionerar sig/positioneras utifrån rådande diskurser vill vi 
med en kvalitativ ansats med anteckningar, ljudinspelning samt analysschema som vald metod skapa 
en koherens i studiens design. Vårt val av metod har visat sig användbar i förhållande till vårt syfte. I 
kombination med att vi delade upp oss och att vi gjorde både ljudupptagningar och anteckningar har vi 
fått ett relativt mättat material. Vi har haft två par ögon utspridda över alla rum i samma barngrupp och 
på så sätt täckt relativt mycket av barnens göranden under den “fria leken”. Tack vare våra två 
insamlingsmetoder har vi kunnat, i transkriberingen, fylla de luckor som eventuellt skulle ha uppstått 
om vi bara hade haft ett sätt att samla in data. Trots detta kan vi ändå dra slutsatsen att mycket av 
barnens göranden och kroppsspråk har gått förlorat på grund av den mänskliga faktorn; det är en 
omöjlighet att anteckna varje rörelse eller kommunikation som 10, eller ens 3, barn utför i en given 
situation. Här hade en videoinspelning kunnat täcka en mycket större bredd av barnens göranden, men 
önskan om ett detaljrikt material fick ge vika för de etiska ställningstagandena.  

 Malin3
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Det faktum att vår analysmetod är tydlig och detaljerad gör att studien mycket väl skulle kunna 
reproduceras och vars resultat kunna jämföras med vårt, vilket ger vår studie dess tillförlitlighet. En 
annan aspekt av tillförlitligheten ligger i att vi, genom utformandet av studiens metod, försökte få en 
så autentisk bild av barnens göranden som möjligt. Vi var utifrån vårt syfte intresserade av barnens 
möjligheter till positionering, varför vi besökte dem i deras vardagsverksamhet. Vi valde också en tid/
aktivitetsperiod på dagen med så lite styrning från pedagogernas sida som möjligt (under den fria 
leken) och vi försökte minimera vår inverkan på barnens göranden så långt det var etiskt möjligt. 
Viktigt är dock att understryka det faktum att vi, på grund av tidsbrist, endast besökte en förskola, var 
på en avdelning under en vecka. Vårt resultat kan därför inte sägas vara generaliserbart utan erbjuder 
istället ett mer eller mindre unikt exempel på hur det kan gå till. 

Resultat och analys 
Översikt över analysscheman 

Här följer olika analysscheman som vi sammanställt genom olika kriterier, för att få en överblick över 
insamlingsdatan. Modell 1 visar vad flickor respektive pojkar gjort i vilket rum. Modell 2 visar hur vi 
kategoriserat barnens göranden utifrån form respektive innehåll. Modell 3 & 4 visar hur barnen agerat 
(enligt vår tolkning) beroende på vilket material de använt utifrån deras kön.  

Modell 1: Aktiviteter beroende på rum och kön 

Som modellen påvisar användes alla rum mer eller mindre av pojkarna medan två av rummen, 
byggrum och legorum, inte användes alls av flickorna utan endast av pojkarna. Spelrum och hallen 2 
användes av både flickor och pojkar i ungefär samma utsträckning. Vad som inte framgår av modellen 
utan däremot går att utläsa genom vår samling observationer är att ateljén och hallen 1 visserligen 
användes av både flickor och pojkar men i betydligt högre grad av flickorna. Slutsatsen av detta är 
alltså att de rum som användes mest av flickorna även gav pojkar tillträde medan de rum som 
användes enbart av pojkar inte verkade ge flickor tillträde. Vi tolkar byggrummet och legorummet som 
ett slags pojkarnas arena. Dessa rum skulle kunna ses som maskulint kodade eller ingå i en maskulin 
diskurs i vilken pojkarna positionerade sig efter som högljudda, starka och våldsamma krigare vilket 

Byggrum Ateljé Legorum Spelrum Hall 1 Hall 2

Flickor Målade, 
limmade, 
dekorerade, 
“busade”

Pussel 
som 
kakor, 
spela spel

Rita Byggde med 
noppers, 
diskuterade 
rättvisor, 
lekte katt/
barn

Pojkar Byggde 
torn, 
krigsdans, 
blåste i 
“horn”,

Limmade, 
dekorerade, 
gjorde 
material till 
saga i iPaden

Byggde luftskepp, 
brottades, svor, 
skrek, kastade, 
förstörde, 
konfliktlösning

Leker 
hund, 
spela spel

Rita Byggde med 
noppers
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vi beskriver längre fram under rubriken “pojkarnas arenor”. Intressant var att ingen av flickorna valde 
att gå i motstånd mot denna diskurs, åtminstone inte i något av dessa rum. Att vi valde att tolka ateljén 
och hallen 1 som flickornas arena trots att pojkarna hade möjligheten att vara där beror på att vi 
upplevde att flickorna var de mest dominanta i rummen. När pojkarna vistades i dessa rum rättade de 
sig efter flickorna och försökte på olika sätt få tillträde i leken, vilket vi tar upp längre fram under 
rubrikerna “den dominanta flickan” och “flickornas arenor”. De aktiviteter som pågick i byggrummet 
och legorummet var övervägande fysiska, såsom krigsdanserna, brottning, bygga upp för att sedan 
förstöra, skrika och sjunga högt men även - vid ett tillfälle - lugna djupare samtal och koncentrerat 
byggande. I ateljén gjorde pojkarna och flickorna liknande aktiviteter som att limma, måla, busa, prata 
och dekorera.  

Även i hallen 1 ägnade flickor och pojkar sig åt samma aktivitet, att rita och skriva. I hallen 2 däremot 
växlade pojkarna mellan att koncentrerat bygga och att leka krigslekar medan flickorna koncentrerat 
byggde och diskuterade orättvisor. I spelrummet ägnade både flickor och pojkar sig åt att spela eller 
leka, både familjelekar och djurlekar. Här förefaller det som att det snarare är valen av rum som bidrar 
till könsstereotypa aktiviteter. Däremot kanske byggmaterialet i sig, som ju befann sig i just de 
könskodade bygg- och legorummen, signalerade en maskulin diskurs vilket ledde till att pojkarna 
(flickorna befann sig ju aldrig i dessa rum) positionerade sig som maskulina. Oavsett vilket tolkar vi 
detta som att det hos barnen finns en stor medvetenhet kring könsnormer och hur man bör vara som 
pojke eller flicka vilket även ledde till att de kunde välja att gå i motstånd mot en rådande diskurs, 
vilket vi ser exempel på längre fram under rubrikerna “den dominerande flickan” och “flickornas 
arenor”.  

Modell 2: Barnens göranden utifrån form respektive innehåll 

Typ av situation Form Innehåll Förkortningar - betydelser

Leker djur - katt/
kanin/ungar

Flickigt 
könsstereotypt

Sit 5: FS FS = Flickigt könsstereotypt 
PS = Pojkigt könsstereotypt 

KO = Kön ointressant 

PM = Pojke medelväg (dvs både 
könsöverskridande och könstereotypt 
samtidigt) 
FM = Flicka medelväg 

FÖ = Flickigt könsöverskridande 
PÖ = Pojkigt könsöverskridande 

Sit = Situation 

Grön markering = När innehållet 
överensstämde med formen

Leker djur - stor 
hund/lejon/björn

Pojkigt 
könssterotypt

Sit 3: PM 
Sit 11: PS

Dominerar/ 
bestämmer

Flickigt 
könsstereotypt

Sit 3: FÖ 
Sit 9: FS 
Sit 10: FS, 
FÖ 
Sit 17: PÖ

Diskuterar Flickigt 
könsstereotypt

Sit 5: FS 
Sit 8: FM 
Sit 17: PÖ

Krigsdans Pojkigt 
könssterotypt

Sit 7: PM 
Sit 11: 
KO/PM

Bygger och förstör Pojkigt 
könssterotypt

Sit 1: PS 
Sit 4: PS, 
PÖ 
Sit 6: PS 
Sit 17: PS
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Modell 2 visar hur vi valde att analysera våra observationssituationer. I kolumnen “Typ av situation” 
listas en grov skiss av vad barnen gjorde under våra observationer. I kolumnen “Form” betecknar vi 
varje aktivitet med om vi (utefter vuxenvärldens föreställningar) anser en aktivitet vara exempelvis 
flickigt könsstereotypt (såsom att måla/dekorera). Och utifrån en tanke om att vi lever i en 
könsdikotomisk värld blir det som är flickigt könsstereotypt också per automatik pojkigt 
könsöverskridande, och vice versa. I kolumnen “Innehåll” sätter vi in varje situation utifrån vad 
barnen gjorde och huruvida deras agerande överensstämde med formen eller inte. Exempelvis leker 
pojkar djur under situation 3, vilket skulle kunna ses som pojkigt könsöverskridande, men eftersom 
han väljer ett typiskt manligt djur (stor hund) till skillnad från när flickorna har lekt djur, så agerar han 
ändå delvis på ett könsstereotypt sätt och resultatet blir då en medelväg (PM). 

Modell 3 & 4: Flickor och pojkar 

Modell 3: Flickor 

Modell 4: Pojkar 

Måla/dekorera Flickigt 
könsstereotypt

Sit 2: FS, 
PÖ 
Sit 9: PÖ 
Sit 12: FS 
Sit 14: FS

Limma Kön ointressant Sit 2: KO, 
FÖ 
Sit 14: FS

Noppers Medelväg Sit 5: FS, 
PS 
Sit 15: PS

Ritar Kön ointressant Sit 16: 
FM, PM

Pussel Kön ointressant Sit 10: FS

FLICKOR Natur Skapande Bygg Återvinning Leksaker

Könsöverskridande Sit 2, 16 Sit 2 Sit 2, 3, 10, 16

Könsstereotypt Sit 2, 9 Sit 5 Sit 14 Sit 10, 14

Medelväg Sit 8

Kön ointressant Sit 12

POJKAR Natur Skapande Bygg Återvinning Leksaker

Könsöverskridande Sit 9, 16 Sit 7, 17 Sit 16

Könsstereotypt Sit 16 Sit 1, 4, 5, 6, 7, 15, 17 Sit 1 Sit 16

Medelväg Sit 3

Kön ointressant Sit 13 Sit 7, 11, 15

!  22



I dessa modeller har vi valt att dela in både pojkar och flickor i fyra kategorier, könsöverskridande, 
könsstereotyp, medelväg samt kön ointressant utifrån hur vi i våra observationer tolkade barnens 
positionerande i samhandlandet med varandra, rum och material. I mötet med återvinningsmaterial och 
skapande material kunde vi utläsa ett relativt jämlikt resultat där både flickor och pojkar använde sig 
av ett könsöverskridande positionerande men även i ungefär lika hög grad ett könsstereotypt beteende. 
Barnen positionerade sig enligt en medelväg, dvs. på samma gång könsstereotypt som 
könsöverskridande en gång vardera, emedan pojkarna handlade fyra gånger så ofta som flickorna där 
kön som faktor blev ointressant. Vad som däremot visade sig som tydliga skillnader var den höga 
siffran över pojkars könsstereotypa beteende i förhållande till byggmaterial samt flickors höga siffra 
gällande ett könsöverskridande beteende till leksaker och spel. Samtidigt fanns även både ett 
könsöverskridande beteende samt kön ointressant bland pojkar med byggmaterial och även ett 
könsstereotypt bland flickor i förhållande till spel och leksaker men dock inte lika utmärkande.  

Analyser av situationer 

Följande situationer har valts ut för att tydliggöra barnens positionerande av sig själva och varandra 
utifrån varierande material då de är relevanta för vår studie: “Barn omkodar material”, “Den 
dominerande flickan”, “Pojkarnas arenor” och “Flickornas arenor”. I samtliga situationer upplever vi 
att trots vår föreställning om just dessa rum och material som relativt könsneutrala ändå att rummen 
och materialet i samhandling med barnen resulterade i könsspecifika arenor. Flera av observationerna 
är typiska, dvs. något som återkom under tiden vi var där, såsom lekarna i pojkarnas arenor och det 
faktum att barnen ofta omkodade material. För att tydliggöra bör tilläggas att pojkarna i observationen 
beskrivs som P1, P2, P3 och så vidare medan flickorna beskrivs som F1, F2, F3 och så vidare. För att 
undvika igenkännande eller att röja någons identitet är nummerföljden olika i varje situation. P1 i 
situation 3 är exempelvis inte samma person som P1 i situation 4. 

Barn omkodar material 

Vår förförståelse av hur olika material definieras och könskodas har genom våra observationer blivit 
problematiserade. Vi hade en relativt klar bild av att allt laborativt material (som exempelvis 
återvinningsmaterial) i större utsträckning är könsneutralt i förhållande till färdigt material. Denna 
uppfattning, med tillägg om en förmodad ökad kreativitet, delade vi med bland andra Reggio Children 
(2015) och Odegard (2012, s. 387). Möjligtvis är denna förmodan så integrerad med materialets 
identitet att den sällan ifrågasätts vilket gör att vi vuxna väljer att se den även om den inte är 
signifikant eller ens där! Men hur ofta slutar inte flickors sandlådelekar i att tillverka, sälja och äta 
kakor och glass med choklad på, trots att barnen använde ett laborativt material?  

Våra observationer möjliggjorde dock en ny infallsvinkel. Under ett tillfälle observerade Malin två 
flickor som limmade fast tidningsutklipp på en rektangulär kartongbit. Av deras konversation att döma 
försökte de bräcka varandra med de mest statusgivande motiven på utklippen som möjligt; “tjejsaker 
och hästslott” som de själva uttryckte det. De visade avundsjuka och “sårat” beteende mot varandra 
när den andra hade hittat något särskilt fint, och denne passade i sin tur på att agera malligt. Av detta 
kan vi dra slutsatsen att barnen i mötet med laborativt material (limpistol, kartong, tidning och sax) 
valde att agera könsstereotypt, trots våra förutfattade meningar om det laborativa materialet som 
inbjudande till att överskrida könskoderna. Visserligen använde de en katalog med leksaker, vilket kan 
ses som könskodat då katalogen är uppdelad på ett mycket könsstereotypt sätt men samtidigt erbjuder 
tidningen även andra användningsområden. Det måste tydliggöras att detta var en observation som 
mycket väl kan vara unik i sitt uttryck och kan inte ses som normativ för hur dessa material typiskt sett 
används. 

!  23



Ur vår data framträder en bild av vad som skulle kunna ses som en klyfta mellan vuxnas 
föreställningar och barns faktiska göranden. Om vi vuxna redan på förhand kodat vissa material på 
vissa sätt, exempelvis återvinningsmaterial som kreativitetsframkallande och könsneutralt/
könsöverskridande och pussel som diagnostiserande och begränsande, så är det inte alls säkert att 
barnen följer denna utstakade väg utan kan lika gärna omkoda materialet från gång till gång.  

Figur 1: Venndiagram   4

Venndiagram över vår kategorisering av 
olika material och hur de kan överlappa. 
Dessa material har vi identifierat: 
naturmaterial, leksaker, 
återvinningsmaterial, skapande material 
och byggmaterial.  

Så här ska diagrammet läsas: Ettorna 
avser de material som “renodlat” hör till 
sin kategori. Tvåorna avser de material 
som kan ses som en blandning av/höra 
till två kategorier. Treorna avser de 
material som kan ses som en blandning 
av/höra till tre kategorier. Fyrorna avser 
de material som kan ses som en 
blandning av/höra till två kategorier. 
Femman avser de material som hör till alla fem kategorier.  

Det venndiagram vi presenterade under “Bakgrund” blir här intressant att analysera. Kanske är det så 
att ettorna på diagrammet, det som “renodlat” tillhör sin egen kategori av material, är det syfte vi 
vuxna har tillskrivit materialets identitet. Tvåorna, som representerar en blandning mellan två 
kategorier, kan också vara en möjlighet i vuxnas föreställningar och möts kanske här av vissa barn 
som förenar två materials identiteter med varandra. Ju längre in i diagrammet vi går, ju högre siffror vi 
laborerar med, desto mer oförutsägbart blir ett materials användningsområde vilket tycks passa barns 
göranden i högre utsträckning baserat på våra observationer. Denna slutsats gäller inte enbart material 
som tros uppmana till könsöverskridande positioneringar från barnens sida (tex återvinningsmaterial) 
men som i praktiken används på helt motsatt sätt. Våra observationer visar nämligen att det dessutom 
är lika vanligt att material som antas vara normativt (tex leksaker) av barnen används på ett 
nyskapande sätt. 

Den dominerande flickan 

I denna situation (nr 3), som visserligen utspelar sig under första dagen men där jag  upplever att 5

barnen ändå hunnit bli ganska bekväma med vår närvaro, ger barnen mig både verbalt och kroppsligt 
medgivande genom jakanden och nickningar för att därefter inte lägga någon som helst notis om mig. 
Det material som i denna situation var innehavare av huvudrollen var ett spel med tillhörande 
spelregler vilka barnen verkade högst medvetna om. Vid ett bord, i vad vi här kallar spelrummet, sitter 
en pojke ned och plockar bland några tärningar tillhörande ett spel som är placerat på bordet. Då kliver 

 Ett venndiagram är ett vanligt förekommande sätt att presentera resultat på inom matematiken och 4

användbar då man vill betona hur och var överlappningarna av de olika kategorierna sker (Rouse 2005).

 Eva5
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ytterligare två pojkar in i rummet, slår sig ner vid bordet och föreslår att de ska spela tillsammans 
medan ytterligare en pojke kommer krypandes in i rummet föreställandes en hund. Han “voffar” och 
verkar vilja få med sig resterande pojkar i sin hundlek men de vill hellre spela spel. Strax därpå kliver 
in flicka in och går fram till bordet.  

F1 - Får jag vara med? 

P1, P2, P3 - En gul! Aaaaa….Hon får vara med faktiskt. Aaaaa….Ett två tre. 

F1 slår sig ner och börjar spela. 

P4 kryper fram och ställer sig vid bordet. Får jag vara med? 

F1 - Neeeej! Det får du inte! En guuuul! Aaaaaa...men då får du vara med faktiskt. Vi kör sådär! Hon 
slår tärningen. Ja! Det blev gul igen! Då är det jag igen! Man får göra två gången om man får det!  

P2 - Ett två tre. 

F1 - Vi kör bara några. F1 slår igen och pojkarna verkar lite trötta och uttråkade över att det aldrig blir 
deras tur. Men hörru! Nej. Neeej. Nej hörru.  

P2 - Men det är min tur...Meh...jag får inte göra...Jaaa, nu är det röd! Jag ska räkna! 

F1 - Neeej. Nu är det jag. Nu är det min tur. 

P2 - Men hörru. Nu äääär det jag. 

F1 - Okejjj… F1 uttrycker det med sur min och lägger armarna i kors över bröstet.  

I den här sekvensen blir det tydligt att det är F1 som styr leken. Hon positionerar sig själv som 
dominerande och bestämmer vad som ska ske i spelet samt avgör huruvida P4 ska få delta eller ej. 
Detta skulle kunna ses som att F1 går emot samhällets förväntningar på flickor som förberedda för, 
och därmed har erfarenhet av, att positionera sig som känsliga för andras behov och intressen snarare 
än sina egna (Davies 2003, s. 19-20). F1 använder sig utifrån detta av ett normöverskridande beteende 
då hon väljer att sätta sina egna intressen före pojkarnas, vilka gör ett visst försiktigt motstånd genom 
att verbalt uttrycka sitt ogillande, och påvisar på detta sätt sin dominans. Sättet hon gör detta på skulle 
i sig heller inte kunna ses som könsstereotypt utifrån en föreställning om pojkars maktkamper som 
mer synliga och högljudda medan fickors maktkamper antas vara mer subtila och “verkar i det 
fördolda” (Eidevald 2009, s. 28). F1 verkar inte ha någon avsikt att dölja sina intentioner utan 
positionerar sig tydligt som styrande i leken. Vid just detta tillfälle bemöts inte F1 av något stort 
motstånd men värt att ha i åtanke är hur barn som väljer att gå i motstånd mot eller inte ställer upp på 
samhällets diskursiva praktiker om hur man är en pojke eller flicka på ett korrekt sätt (Davies 2003, s. 
27) riskerar utsatthet samt att om och om igen utmanas av både barn och vuxna. F1:s 
normöverskridande beteende hade även kunnat belönas i form av exempelvis en högre status i 
barngruppen som skulle kunna leda till ökat inflytande. Som vi påvisar i modell 3 finns en hög siffra i 
förhållandet flickor - leksaker samt könsöverskridande, vilket även syns i denna sekvens. F1 
positionerar sig här i enlighet med vad som kan ses som mer maskulina egenskaper, som otålig, 
högljudd och att ta plats vilket även lyfts fram i Delegationen för Jämställdhet i förskolan (2006, ss. 
60). 

I ett annat exempel, som utspelar sig i samma spelrum, sitter två flickor vid bordet med en träask fylld 
av pusselbitar mellan sig. Barnen leker och asken med pusselbitar har förvandlats till en ask kakor. F1 
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är en mamma som pratar emellanåt i en mobiltelefon och är i egenskap av mamma den som 
bestämmer. F2 är barnet och fogar sig i F1:s beslut. F2 positionerar sig i just den här leken på ett 
feminint sätt utifrån i samhället påstådda feminina karaktärsdrag som passivitet, lydnad eller önskan 
att behaga (Davies 2003, s. 118-119). Möjligtvis skulle valet av rollen som dominant mamma och 
undergivet barn kunna grunda sig på att F1 ofta positionerar sig som dominant och verkar ha en 
styrande roll i barngruppen i flera olika sammanhang enligt våra observationer, men det kan enbart 
vara ett antagande. I den här situationen används materialet pussel vilket i vårt fall av kategorisering 
faller under samma kategori som spel, det vill säga leksaker. Utifrån denna situation blir det då av 
intresse att se på materialets syfte och användning, nämligen som en burk kakor i en mamma-barnlek 
istället för att pussla. Ur vår data framträder en bild av ett pussel som bärare av utav vuxna skapade 
koder om användning och syfte där barnen väljer att omkoda materialet för ett nytt syfte, kakor, vilka i 
sig är bärare av helt andra skapade koder.  

Pojkarnas arenor 

En generell reflektion vi gjorde baserat på våra sammanlagda observationer var att vissa rum tycktes 
vara tillskrivna det ena eller det andra könet. Personalen på förskolan hade på ett medvetet sätt valt att 
inte lyfta fram leksaker som dockor eller bilar; leksaker som traditionellt sett är starkt könskodade. För 
oss som utomstående observatörer var vårt första intryck att rummen verkade vara könsneutrala. Våra 
observationer har dock visat att barnen tycker annorlunda (se Modell 1). Utöver det tycktes rummens 
innehåll och villkor bjuda in pojkarna på ett konsekvent sätt och till en viss typ av återkommande 
lekar, många av vilka kan ses som könsstereotypa.  

Legorummet var både litet till storleken och låg lite avsides i förhållande till var resten av barngruppen 
och pedagogerna oftast befann sig. Med undantag av en liten trasmatta så fanns där bara hårda 
material i plast, metall och trä. Dessa villkor som rummet konstituerades av tycktes inbjuda pojkarna 
till, vid varje observationstillfälle vi hade, samma slags lek. De byggde luftskepp av duplo, kraschade 
dem i golvet, svor, brottades och slogs samt på ett högljutt sätt pratade/skrek/sjöng/gjorde ljudeffekter. 
I byggrummet observerade vi var för sig vid två olika tillfällen samma slags lek, som vi väljer att kalla 
“krigsdans”. Mellan fem till tio pojkar rörde sig samtidigt i rummet, och utifrån sett såg man bara 
armar och ben farandes huller om buller i luften. Pojkarna gjorde olika dans-/gymnastikrörelser såsom 
kullerbyttor och hjulningar varav alla rörelser mynnade ut i en spark eller ett slag mot en annans 
kropp. Denna sekvens upplevde Malin och Eva mycket annorlunda, Eva tyckte att leken kändes 
våldsam och hade velat avbryta den om hon hade varit pedagog. Malin upplevde en slags harmoni 
bland barnen och la märke till hur samstämmiga de var i “dansen”, som en enda organism med flera 
kroppar/lemmar. Inga slag var hårda i sin natur, syftet tycktes inte vara att skada varandra, utan snarare 
- likt ett dataspel - få “poäng” för en “träff”. Oavsett vår tolkning av våldsamhetsgraden så kan leken 
ses som stereotypt manlig i och med de stora, fysiska rörelserna och slagen. Då inget material förutom 
kropparna i sig användes och det faktum att denna lek enbart utspelade sig i detta rum under vår 
observationsperiod, läggs en stor tonvikt vid rummets utformning som erbjudare. 

Det vi funnit här är att rummen, såsom de är inredda, utformade och placerade, erbjuder pojkarna att 
leka vissa slags lekar (Gibson, 1979; Heft 1988 i Änggård 2009, s. 15). Tillsammans med pedagogerna 
delade vi en förställning om rummen som könsneutrala eftersom materialet inte specifikt riktade sig 
till det ena eller det andra könet. Trots detta befann sig rummen och barnen i en samhandling vilket 
resulterade i könsspecifika “arenor”. Exempelvis legorumsdiskursen på just denna avdelning föreföll 
sig handla om pojkar som förstör, gör ljudeffekter och brottas. En förklaring till detta kan vara att, 
åtminstone i byggrummet som var relativt stort och oftast med många pojkar närvarande, det i öppna 
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eller “offentliga” rum som Thorne (1993 i Hellman 2010, s. 49, 198) skriver är sannolikheten att prova 
på nya (könsöverskridande) sätt att vara exempelvis pojke på mycket mindre än i ett litet, skyddat 
utrymme. Denna teori sätts dock på prov när vi analyserar resultaten från legorummet, som ju är litet 
till storleken. Däremot vistades ofta många pojkar där samtidigt, och det fanns inget skynke eller dörr 
så de kunde vara privata även om rummet låg avsides. Vid ett tillfälle hade dock pojkar i det rummet 
en konfliktlösning som inbegrep diskussion och utfrysning - en metod vilket traditionellt sett kodats 
som kvinnlig - vilket kan ha möjliggjorts av att de var så få. Eftersom pojkarna trots allt oftast 
positionerade sig på ett stereotypt sätt i legorummet blir då analysen att rummet inte kan ha varit 
tillräckligt litet eller skyddat för att möjliggöra en motdiskurs. Ett annat sätt att tolka situationen är att 
de faktiskt agerade i enlighet med en motdiskurs då pojkarna agerade på ett traditionellt manligt sätt 
vilket inte är i enlighet med vuxenvärldens diskurs om barn som bör vara könsöverskridande/-neutrala. 
Analysen blir här tvetydig och skiftar i slutsats beroende på perspektivtagandet. 

Flickornas arenor 

Den här observationen utspelar sig i ateljén där tre flickor håller på med att dekorera Elsas slott. Slottet 
är placerat på golvet eftersom det är ungefär lika högt som barnen är långa. En pojke befinner sig 
under observationens gång på en stol vid sidan av flickorna. Han har ett gosedjur med sig och leker 
fokuserat en egen lek vid sidan av. Flickorna småpratar och sjunger medan de limmar fast fjädrar, 
stjärnor och andra dekorationer. P2 kliver in i rummet, går runt slottet och stannar bakom det och tittar 
på vad flickorna gör.  

P2 - Hur går det här då? Hur ska man göra? Ska man gå över? (Syftar på en hängbro av lim). Ska 
man? 

F2 - Ja. (Pekar på bron och förklarar att man kan gå över). 

P2 plockar upp en pinne som ligger bredvid slottet. Jag upplever det som att han försöker bjuda in sig 
själv och få tillträde till leken. 

F2 - Men sluta! (Flickorna fortsätter tyst och koncentrerat att limma) 

P2 - Ifall någon ramlar häruppifrån så….Oaaaaaaaa…..så ställer vi upp den igen. Så går den ner och 
så går den ner...Vem har gjort den här? 

F2 - F3 har gjort den. Å den här har F1 och jag gjort. 

P2 - Vad ska ni göra nu då? 

P2 får inget svar utan flickorna fortsätter att limma. Han står tyst en stund och ser på och går därefter 
ut ur rummet. Efter en stund kommer han tillbaka tillsammans med ytterligare en pojke. De ställer sig 
återigen bakom slottet och observerar, ställer frågor och försöker på så sätt få kontakt och vad jag 
upplever det som, bjuda in sig i leken. Återigen blir de ignorerade.  

Under denna observation, samt under en del andra observationer, upplever vi ateljén som en slags 
flickornas arena. “Platsernas egenskaper utgör erbjudanden att leka vissa slags lekar” (Gibson, 1979; 
Heft 1988 i Änggård 2009, s. 15). I denna ateljédiskurs positioneras P2 samt den andre pojken i en 
underlägsen position där han/de gör tydliga försök att inkluderas i konstruerandet av ett slott men 
konsekvent nekas tillträde genom att ägnas väldigt liten eller ingen uppmärksamhet från flickorna. 
Möjligtvis skulle detta kunna bero på att huvudpersonerna i filmen Frost, som är temat för projektet, är 
kvinnliga vilket kanske bidrar till att flickorna upplever detta som “deras” projekt även om pojkarna 
till viss del var delaktiga vid tidigare tillfällen. Man skulle kunna tolka detta som att flickorna 
positionerar och konstituerar sig efter den makt som finns tillgänglig i ateljédiskursen, där flickor 
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förväntas skapa med hjälp av pärlor, paljetter och fjädrar i syfte att åstadkomma något vackert (Davies 
2003, s. 164-165). Även i denna situation skulle flickornas beteende kunna tolkas som 
normöverskridande då de på intet sätt positionerar sig som underlägsna utan som innehavare av makt 
över situationen, vilket kan tolkas som ett dominerande maskulint konstituerande.  

Vid en av våra övriga observationer, som även den utspelade sig i ateljén med bygget av slottet, 
klargjorde en deltagande pojke för övriga barn att han minsann tänkte skapa en, vad han kallade “Elsa-
gubbe”, något som vi tolkar som en figur föreställande karaktären Elsa från Disneyfilmen Frost. Detta 
skulle kunna ses som att en överordnad maskulinitet ses som norm i både förskolans verksamhet men 
även i samhället i stort. En överordnad maskulin norm kommer till uttryck på många sätt i förskolans 
verksamhet. Ärlemalm-Hagsér & Pramling-Samuelsson (2009, s. 99-100) beskriver hur den blir synlig 
genom språkliga uttryck som exempelvis “att rita en gubbe”, oavsett vilket kön figuren kan tänkas ha, 
eller hur pedagogiska redskap som handdockor till överväldigande största delen innehar ett pojknamn. 
Enligt Delbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan (2004, s. 19) är ungefär 70 procent 
av förskolans bilderböckers huvudpersoner manliga och endast 30 procent kvinnliga. Även gamla 
folksagor som Rödluvan och vargen eller sånger som Björnen sover innehar antingen en manlig 
huvudperson eller en svag och hjälplös flicka och en stark och modig pojke. Dessa hjälper både till att 
upprätthålla stereotypa genusstrukturer men även att förstärka stereotypa mönster. Taylor & 
Richardson (2005 i Blaise 2014, s. 120) menar å andra sidan att sådana beteckningar som “Elsa-
gubbar” utmanar den binära könsuppdelningen genom att blanda kvinnligt och manligt - något som 
måste ses som könsöverskridande.  

Stereotypa mönster gick även att urskilja i barnens lek. En lek som återkom vid flera tillfällen var 
djurleken. Här blev det tydligt att djurlek var tillgänglig för både flickor och pojkar men utifrån vissa 
förutsättningar. Flickor hade tillgång till alla sorters djur även om de oftare valde att positionera sig 
utifrån egenskaper som skulle kunna ses som mer feminina, som mjuka, tillgängliga och vänliga, 
exempelvis katter eller kaniner och då gärna dess ungar. Pojkarna hade, förutsatt att de inte valde att 
gå i motstånd vilket vi inte upplevde under något av dessa tillfällen, färre tillgängliga alternativ och 
positionerade sig efter vad som skulle kunna ses som maskulina egenskaper som farlig, kraftfull och 
stor och lekte därför tiger, lejon eller stor hund. 

Diskussion  
Syftet med den här studien var att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som ges i barns 
könspositionerande utifrån varandra, olika material och rum utifrån rådande diskurser och 
förväntningar.  Detta utifrån våra formulerade frågeställningar. Ur vår data framträder en bild av hur 
barn utifrån rådande diskurser och förväntningar kodar av och kodar om material efter ett eget syfte 
samt vilka möjligheter rum och material ger barnen för att både upprätthålla samt bryta mot 
könsstereotypa mönster.  

Vi hade, likt Martin (2011 i Blaise 2014, s. 118), funnit att pojkar tog mer plats än flickor. Under vår 
analys frågade vi oss varför inte flickorna valde att vara i byggrummet och legorummet? Varför valde 
de att inte ta plats, eller åtminstone försöka skaffa tillträde till pojkarnas arenor? Helt tydligt fanns ju 
ett intresse för byggnation, vilket visade sig i hallen (2) där barnen hade tillgång till olika byggmaterial 
och där flickorna valde att bygga. Om vi tänker oss förskolan som en arena för en hel mängd olika 
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rådande diskurser på en och samma gång så finns därmed även samtidigt en mängd skapade 
förväntningar på hur man bör vara flicka, pojke, barn. Kanske bär bygg- och legorum med sitt, dock 
varierade men ändå byggmaterial, på starka föreställningar om hur man bör vara som pojke? Så starka 
att flickorna inte kunde identifiera sig med dessa? Många av de aktiviteter vi såg pågå i dessa rum 
handlade till en del om att bygga men till minst lika stor del om att förstöra, vara utåtagerande och 
fysisk, att låta högt och gärna lite farligt, att helt enkelt uttrycka vad som i vårt samhälle ses som 
maskulina egenskaper.  

Utifrån föreställningen om att könskategoriseringarna flicka/pojke, kvinna/man ställs emot varandra 
som varandras motsatser, blir de kvinnliga egenskaper som flickorna förväntas anta och positionera sig 
utifrån därmed oförenliga med byggrummets diskurser. Att vara flicka på “rätt sätt” innebär 
förväntningar om att vara ordningssam, mogen och inte allför högljudd eller ta för mycket plats till 
skillnad från att vara pojke på rätt sätt. Samtidigt skulle inredandet av material och rum på många 
förskolor kunna tolkas som ett försök att skapa ett lugn med mindre fysisk aktivitet inomhus vilket i 
sin tur skapar förväntningar på barn som lugna, tystare och mindre fysiska i inomhusmiljön. Kanske 
blev det lättare för flickorna att leva upp till en sådan förväntning eller diskurs då dessa egenskaper 
stämmer överens med vad vi ser som mer feminina egenskaper? Kanske valde de därför att inte gå i 
motstånd mot en sådan “lugn”diskurs genom att inte välja att bygga i legorummet, utan istället välja 
en position som är mer accepterad i förskolan (Eidevald 2009, s.2).  Kanske vår analys’ höga siffra av 
pojkars könsstereotypa beteende i bygg- och legorum med pojkarnas förstörande och högljudda lek 
inte alls var ett könsstereotypt beteende utan i själva verket ett sätt att gå i motstånd mot dessa “lugna” 
diskurser?  

Om vi tänker oss hela vår omvärld som en arena för en mängd olika diskurser som är verksamma 
samtidigt; inom familjen, i förskolan, media och samhälle finns därmed en mängd olika förväntningar 
om hur vi bör vara pojke/man eller flicka/kvinna på. Barnen omges således av en mängd olika och 
många gånger motstridiga diskurser samtidigt. Förväntningarna på hur man är den rätta flickan är 
kanske inte alls densamma från föräldrar och släkt som förskola och pedagogers förväntningar. Vi och 
förmodligen många med oss, befinner oss i en diskurs utifrån en slags vuxennorm, med förväntningar 
på att barnen bör vara könsöverskridande, för deras egen skull men även för samhället och framtidens 
skull. Vi önskar att alla fick större möjligheter att vara människa på snarare än att begränsas av 
könskategoriseringen man eller kvinna, och det ska börjas i tid. Det finns en slags omtanke om att 
åtminstone inte barnen ska behöva inrätta sig i enlighet med rådande diskurser om 
könskategoriseringar. En tanke som slog oss under arbetet och analysen av materialet var att även 
denna vuxennorm i sig kanske många gånger leder till ett ökat könsstereotypt beteende hos barnen då 
de kanske väljer att gå i motstånd mot de vuxnas viljor. Vår egen iver att skapa ett samhälle med fler 
eller jämlika möjligheter för flickor och pojkar leder ibland i sig till ett ökat könsstereotyp beteende, 
åtminstone då barnen befinner sig i en period av sökande efter en identitet och gärna provar på olika 
sätt att vara och göra sig på. Pojkarna som kastade legobyggen i golvet och brottades var kanske inne i 
en process att identifiera sig i enlighet med en pojkdiskurs. Att vid dessa tillfällen mötas av vuxnas 
motvilja kan ju på så sätt skapa ett ökat könsstereotypt beteende, som när flickorna tävlade om de mest 
statusgivande utklippen i tidningarna, “tjejsaker och hästslott”. Barnen kan sägas leva i ett slags 
korsdrag av alla dem diskurser som omger dem. Från det ena hållet blåser materialets agens som i 
samhandlandet med dem får dem att positionera sig könsstereotypt i en strävan efter att få identifiera 
sig med den dominerande diskursen. Från det andra hållet viner vinden med pedagogers, föräldrars 
och i förlängningen även samhällets diskurser om att barn som agerar könsöverskridande får ett bättre 
liv. 
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Enligt Olofsson (2007, s. 54-55) är flickor mer benägna att överskrida könsgränser och gå in på 
manliga domäner än tvärtom, vilket författaren ser som en följd av att manliga värden värderas högre 
än kvinnliga. I vår studie visade det sig att flickor visserligen positionerade sig som könsöverskridande 
fler gånger än pojkarna och pojkarna positionerade sig betydligt fler gånger som könsstereotypa än 
flickorna, men samtidigt återstår det faktum att pojkarna hade tillträde till flickornas arenor medan 
flickorna inte hade tillträde till pojkarnas arenor. Utifrån detta visar alltså vår studie det motsatta, att 
flickorna var mindre benägna att överskrida rumsliga könsgränser än pojkarna, samtidigt som både 
pojkar och flickor positionerade sig utifrån både typiskt manliga och kvinnliga egenskaper (Se modell 
1). Detta skulle kunna tolkas som materialet i vissa av rummen var så starkt könskodat med tillhörande 
förväntningar om vad det skulle användas till och av vem att rummet i sig blev starkt könskodat. Rum 
med stora mängder manligt könskodat material blev ett manligt könskodat rum medan en större 
mängd kvinnligt kodat material skapade ett kvinnligt kodat rum. Vid en mindre mängd kodat material, 
som exempelvis nopper och “handgranater”, uppblandat med leksaker i hallen (2), gavs plötsligt helt 
andra förutsättningar. Här både byggde och lekte både flickor och pojkar. Återvinnings- och 
naturmaterial kunde i sig ses som ett icke könskodat material men tillsammans med lego förvandlades 
det till manligt könskodat och tillsammans med pärlor och paljetter blev det kvinnligt könskodat, 
vilket även könskodade det rum materialet befann sig i. I förskolan är det tämligen vanligt att vilja 
renodla hörn/stationer, vilket fyller ett syfte om ordning samt underlättar för barnen att förstå vad man 
kan göra i “mattehörnan”. Samtidigt riskerar denna struktur att exempelvis legorummet förblir 
pojkarnas arena då flickorna uppenbarligen inte känner sig bekväma där och då de heller inte gjorde 
någon ansats till att koda om rummet med ett kvinnligt kodat material. Kanske är det så att mängden 
material är av stor betydelse, men samtidigt hur och var materialet är placerat? Vad skulle hända om 
man “blandade om”, placerade pärlor och paljetter i byggrummet och lego i ateljén? 

Betydelse för praktiken och professionen 
Vår studie behandlar flertalet aspekter av barns varande i förskoleverksamhet. Hur 
återvinningsmaterial kan användas som en del i lärande för hållbar utveckling och inte minst som ett, 
åtminstone ur ett vuxenperspektiv, material som utmanar könsnormerna. Vilken betydelse den 
pedagogiska miljön har - hur rum är utformade och vilka material som erbjuds - för barns 
könspositionering och därmed deras subjektskapande, är också en aspekt som undersökts i studien. 
Studien har, tack vare den insamlade empirin, kunnat synliggöra den klyfta som ibland förekommer 
mellan vuxnas föreställningar och barns ageranden. Dessa aspekter är relevanta för alla som arbetar i 
förskolan, då bland andra styrdokumentet läroplanen (Skolverket 2010, s. 5) betonar att vi “... ska 
motverka traditionella könsmönster och könsroller.” Delegationen för Jämställdhet i förskolan (2006, 
ss. 59) lyfter fram hur ett av pedagoger könsstigmatiserande sätt att tala om flickor och pojkar som två 
enhetliga men samtidigt olika grupper visar på hur dessa förhållningssätt bygger på föreställningar om 
kön. Detta lyfter fram vikten av att var och ens förhållningssätt ideligen måste synliggöras och 
problematiseras i arbetslaget för att undvika en rutinmässig inställning till barnen och deras göranden 
som kan vara begränsande. 

Förskolan är ofta den första institutionen som ett barn kommer i kontakt med där andra vuxna utanför 
familj och släkt skapar djupare band med och i hög grad fostrar barnen. Det är heller inte ovanligt att 
barn spenderar nästan all sin vakna tid under vardagarna på just förskolan, vilket ökar personalens 
grad av inflytande på barnen. I egenskap av att vara vuxen får man omedelbart en makt över barnen 
som ständigt måste reflekteras över (Johansson 2003, s. 45). Förskolan är inte isolerad från det 
samhälle som omger den, och de normer om kön som finns i det övriga livet är också en del av 
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förskolan. Pedagogerna i förskolan kan inte ta ansvar för politikers eller medias förmedlade normer, 
men de kan ta ansvar för deras egen människosyn och vilka möjligheter och begränsningar som deras 
verksamhet genererar. 

Slutsatser 
Vår studie har inte lett oss till några entydiga slutsatser, vi har istället identifierat en mängd olika 
parametrar som i sig är fullgoda slutsatser men som ofta står i direkt motsats till andra sådana, 
beroende på vilken synvinkel man väljer att utgå ifrån. Våra resultat är också i allra högsta grad 
specifika för denna studies premisser och kan inte generaliseras. I ljuset av vår data framträdde en bild 
av hur vuxna kodar olika material. Vuxnas föreställningar om materials inneboende egenskaper är 
relativt förutbestämda och följer samhällets normer. Materialen har enligt dessa uppfattningar placerats 
ut i olika rum baserat på hur pedagogerna valt att sortera och organisera dem och därmed fått namn 
såsom legorummet. Alla dessa faktorer sammanställda resulterade i, enligt våra observationer, att 
rummen blev kodade och blev till diskursiva praktiker som avgjorde vem som borde vistas där 
(pojkarna i byggrummet) och vem som utövade makt (flickorna i ateljén). Även om barnen förhöll sig 
till de diskurser som dominerade, antingen i enlighet med eller i strid mot, så var det tydligt att de 
sällan positionerade sig själva i samhandlandet med materialet såsom vi vuxna förväntat oss. Istället 
gjorde de egna/nya kategoriseringar som tycktes skifta till karaktär inför varje användandetillfälle. 
Våra observationer visar att barnen var mycket benägna att kombinera olika kategorier av materials 
olika syften och agera transdisciplinärt, för dem tycktes möjligheterna gränslösa. Barnen kan på så sätt 
sägas leva i ett konstant korsdrag av diskurser och motdiskurser från olika håll. 

Vidare forskning 
Av intresse vid en vidare forskning skulle kunna vara en fortsatt och större studie under en längre tid 
för att få en större mängd material och på så sätt ett bredare perspektiv. Detta perspektiv skulle kunna 
innefatta dels barns perspektiv, att med hjälp av exempelvis rundvandring med frågor till barnen få 
höra även deras uppfattningar kring hur pojkar och flickor förväntas vara och av vem, vuxna eller 
barn? Studien skulle även kunna inkludera ett vuxenperspektiv från pedagogerna och hur dessa 
uppfattar sina egna förväntningar på barn utifrån kön men även hur pedagogerna uppfattar varandras 
förväntningar. Ytterligare en studie skulle kunna utgå från skillnader förskolor emellan, hur dessa 
väljer att arbeta med materialets inverkan och hur barn gör eller görs utifrån kategoriseringen kön. 
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Bilagor  
Bilaga 1: Samtyckesbrev 

Stockholm 26/03-15 
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 barn och hållbar utveckling och därför kommer vi studera barnen när de skapar med 
återbruksmaterial såsom äggkartonger och kapsyler kontra färdigt material såsom bilar och lego. Vi 
vill också lägga till en genusaspekt på studien. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under 
veckorna 16-17 (13-24 april). Vid dessa tillfällen vill vi observera barnens skapande med olika 
material med hjälp av observationer där vi antecknar skriftligt och gör 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 Eva och Malin 

Eva Mattsson & Malin Lindahl 
Telefonnummer 1/ Telefonnummer 2 
emailadress 1 & emailadress 2 

Ingela Elfström (handledare) 
Stockholms Universitet 
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 namnunderskrifter  

………………………………………………………………………………………………… 
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