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Abstrakt 

I detta examensarbete gjordes en undersökning om barns normskapande ur ett 

genusperspektiv. Studien byggde på deltagande observationer som metod, med 

ljudinspelningar och fältanteckningar som verktyg. De frågor som studien syftade att svara på, 

var vilka normer i relation till genus och kön som blir synliga i barns egenvalda lek samt på 

vilket sätt dessa normer synliggjordes. Resultatet visade att barnen i sina egenvalda lekar 

upprätthåller könsstereotypa normer genom dominans och korrigering av de barn som agerar 

gränsöverskridande. Resultatet visade även att de maskulina egenskaperna har makten, där de 

feminina egenskaperna är underordnade. De tolkningar som gjordes i denna studie berörde 

den maskulina makten och dess påverkan i barngruppen samt hur viktigt det är att pedagoger 

är medvetna om hur genus och normer tar sig till uttryck i förskolan.  
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Förord 

Tack till er barn och pedagoger på vår valda förskoleavdelning som tog emot oss och hjälpte 

till att göra denna studie möjlig. Vi vill även tacka våra handledare Moa Nilsson och Susanne 

Westman som genomgående utmanat oss i detta arbete och hjälpt oss framåt under hela 

processen. Ett stort tack även till våra nära och kära som stöttat och pushat oss samt väldigt 

tålmodigt läst uppsatsen flertalet gånger. Sist men inte minst en eloge till oss själva för hårt 

arbete och långa dagar, men framför allt för alla goda skratt vi haft under denna tid. 
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Inledning 

Antalet barn i förskolans verksamheter ökar mer och mer. År 2014 var 82% av alla barn 

mellan 1–5 år inskrivna i Sveriges förskolor (Skolverket, 2015). Många barn spenderar alltså 

mycket av sin tid i förskolan, vilket ställer krav på alla som verkar inom dessa verksamheter. 

Alla som arbetar inom förskolan måste arbeta i enlighet med läroplanens (Skolverket, 2016) 

intentioner, vilket medför att pedagoger1 måste vara medvetna om vad som står i 

styrdokumenten, men även hur de ska arbeta för att uppfylla dessa. Läroplanen för förskolan, 

Lpfö 98 (Skolverket, 2016), slår fast att ”förskolan ska motverka traditionella könsmönster 

och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” 

(Skolverket, 2016, s. 5). Det står alltså i styrdokumenten att pedagoger ska arbeta för att 

motverka könsstereotypa roller, vilket innebär att alla pedagoger måste förhålla sig kritiskt till 

hur normer om kön skapas. Eidevald (2009) visar utifrån sin forskning att jämställdhets- och 

genusarbete i förskolans verksamheter till stor del har syftat till att försöka göra förskolan 

könsneutral. Detta görs exempelvis genom att ta bort vad som uppfattas som könskodade 

leksaker samt döpa om rummen i förskolorna, exempelvis har dockvrån kommit att kallas för 

lägenheten. En annan strategi som har använts för att göra förskolan mer jämställd är att se till 

att ha samma mängd leksaker i förskolan som ansetts vara maskulina respektive feminina och 

blanda dessa samt att ge alla barn, oavsett kön tillgång till detta (Bodén, 2011; Eidevald, 

2009). Det är inte enbart detta som genusarbetet borde handla om (ibid.), utan snarare att se 

till individen och möta denne som den är samt se dennes behov oavsett kön. Detta skulle 

kunna öppna upp för ett mer demokratiskt samhälle där barn och vuxna har större möjligheter 

och slipper begränsas av sitt kön (Bodén, 2011). De studier som finns tillgängliga om 

jämställdhets- och genusarbete i förskolor tar främst fasta på pedagogers arbete och 

förhållningssätt (jfr. Boden, 2011; Eidevald, 2009; Månsson, 2010; Odenbring 2010). Få 

studier har gjorts där barns normskapande kring kön och genus synliggörs, därför har vi valt 

att fokusera barnens lek som vår utgångspunkt. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka barns egenvalda lek som arena för normskapande utifrån 

ett genusperspektiv. 

1. Vilka normer i relation till genus och kön blir synliga i barns egenvalda lek?  

                                                 

1 Fortsättningsvis används pedagoger som uttryck för verksamma inom förskolan då uppdraget gäller 

alla som arbetar inom förskolans verksamheter. Denna distinktion används då det är förskollärare men 

även andra pedagoger som arbetar inom förskolan. 
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2. På vilket sätt synliggörs normer i relation till genus och kön i barns egenvalda lek?  
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Bakgrund 
I följande del redogörs för förankring i lagar, styrdokument och förordningar, centrala 

begrepp och tidigare forskning med relevans utifrån studiens syfte.  

Synen på jämställdhet, då och nu 

Under 1970-talet skapades begreppet jämställdhet vilket innebär att män och kvinnor ska ha 

lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Det innebär att alla ska behandlas lika och ges 

samma förutsättningar i samhället. Det gjordes insatser under denna tid för att flickor i högre 

grad skulle välja utbildningar som inte följde normativa könsmönster (Eidevald & Lenz 

Taguchi, 2011). Detta skulle leda till ökad makt och inflytande för flickor som i sin tur skulle 

göra samhället mer jämställt. Vidare skulle det arbetas i förskolorna för att få flickorna att bli 

mer jämställda pojkarna, vilket resulterade i ett arbetssätt för att öka flickors pojkiga drag. I 

det stora hela kom det att handla om att förstärka maskulina drag hos flickor medan pojkarna 

kunde fortsätta vara ”typiska” pojkar. Spår av detta tänkande syns även i dagens 

jämställdhetsarbete. Eidevald (2009) menar att Sverige i stort har kommit mycket längre än 

andra länder när det kommer till jämställdhet, trots detta hävdar Eidevald att arbetet har gått 

allt för långsamt inom skolväsendet. Barn i förskola och skola möts fortfarande av stereotypa 

förväntningar om hur de ska vara och bete sig (ibid.). Detta sker tvärtemot de intentioner som 

finns i styrdokumenten, då det i dessa framkommer att verksamma inom förskolan ska 

motverka traditionella könsmönster (SOU 2006:75; Skolverket, 2016; SFS 2010:800). 

Lagar och förordningar  

Barnkonventionen (UNICEF, 2009) slår fast att varje barn har rätt att vara sig själv, att 

uttrycka sina åsikter och framför allt är alla barn lika mycket värda samt har samma 

rättigheter. Inget barn får på något sätt diskrimineras, vilket även slås fast i 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Denna lag framhäver att ingen ska känna sig 

diskriminerad, men också att det ska arbetas för allas lika rättigheter och möjligheter oavsett 

”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” (SFS 2008:567, §1). Det 

som nämnts ovan understryker Skolverket (2016) att traditionella könsmönster och könsroller 

ska motverkas. Skollagen (SFS 2010:800) menar att de demokratiska värderingarna ska vara 

grundläggande i all utbildning. Detta innebär att ”utbildningen ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor” (SFS 2010:800, §5). 

Dessa värderingar är något som ska genomsyra hela verksamheten.  

Från kön till genus 

Bodén (2011) beskriver skapandet av kön som en värdeladdad uppdelning i kategorier vilken 

styrs av makt, där män respektive kvinnor förstås som två motsatta kön med motsatta 

egenskaper. Makten tillskrivs i detta fall mannen och kvinnan är den underordnade. Ända 
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sedan upplysningstiden har mannen setts som det normala, medan kvinnan setts som det icke-

normala (ibid.). Kvinnan har då lägre värde i jämförelse med mannen, vilket kan kopplas till 

Hirdmans (2003) genusteori. Hirdman menar att ordet genus är ett begrepp för att särskilja 

natur och kultur, alltså att skilja på det givna könet (biologiskt) och det kulturellt och socialt 

skapade könet (genus). Genus är en översättning från ordet gender som togs till Sverige av 

Yvonne Hirdman på 1980-talet (Hirdman, 1988). Begreppet gender myntades av Stoller, på 

1960-talet, då Stoller såg ett behov av att särskilja självuppfattningen om sociala kön och det 

biologiska könet i sitt arbete med transsexuella personer (Thurén, 2003). Hirdman (2003) har 

formulerat sin genusteori i tre formler som beskriver hur samhället genom historien har 

uttryckt de stereotypa bilderna av män och kvinnor. Formlerna visar att mannen alltid är 

normen medan kvinnan ses som motsats till denna. ”Kvinnan är en icke-man där hon ses som 

icke närvarande, en sämre version av mannen och en defekt människa redan i 

avlingsögonblicket. Kvinnan är ett måndagsexemplar som inte är färdigbakad” (Hirdman, 

2003, s 29).  Män och kvinnor har länge setts som varandras motsatser där mannen alltid är 

överordnad kvinnan (Bodén, 2011; Eidevald, 2009; Hirdman, 2003). Hirdmans (2003) 

genusteori visar att männen genom alla år har haft en maktposition medan kvinnan alltid stått 

som underordnad. Även om arbetet med jämställdhet delvis påverkat dessa positioner, så styrs 

kvinnor fortfarande av mäns maktpositioner.  

West och Zimmerman (1987) beskriver begreppet ”doing gender” som i Sverige har blivit 

översatt till att göra kön. De menar att det biologiska könet bestämmer ens könsidentitet i alla 

situationer. En människa kan ha olika sociala identiteter, men den är redan från början 

grundad i könet. Att göra kön innebär därmed om att tillskriva skillnader mellan män och 

kvinnor. Connell (2009) beskriver genus som ett omfattande socialt arbete med syfte att styra 

människor och menar att kön och genus skapas i sociala konstruktioner. Connell (2009) 

menar att alla hjälper till att upprätthålla detta, exempelvis lärare och föräldrar, men även 

media är med i skapandet och reproduktionen av dessa genusskillnader. Det biologiska könet 

(maskulint eller feminint) är något som skapas i sociala relationer (ibid.), denna syn på kön 

som sociala konstruktioner är även utgångspunkten i denna studie. Maskulina och feminina 

egenskaper ses därför inte som något biologiskt givet, utan alla människor hjälper till att 

upprätthålla dessa normer om vad som anses vara maskulint och feminint (ibid.). Vidare 

menar Connell (2009) att människan intar en plats i genusordningen och upprätthåller den 

ordningen, - både medvetet och omedvetet - genom vardagliga handlingar och 

handlingsmönster. Genusordning är ett begrepp som används för att förklara hur genus och 

kön kommer i uttryck i samhället (Connell, 2009; Hirdman, 2003). Därmed blir individen 

alltid bedömd eller kategoriserad utifrån vad som uppfattas vara en persons biologiska kön, 

oavsett situation, eftersom samhället styrs av normativa förväntningar om vad som är manligt 

och kvinnligt (West & Zimmerman, 1987). Förståelsen av att det finns en mångfald av 

maskuliniteter och feminiteter har lett till att vissa tar avstånd från mallen om vad som är 

manligt eller kvinnligt (Dolk, 2013; Hellman, 2010; Odenbring, 2010). Detta kan även 

kopplas till det Connell (2008) nämner om att det finns maskulina kvinnor och feminina män. 
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Det finns män som arbetar inom vården, hemmapappor och män som älskar andra män samt 

kvinnor som arbetar inom försvarsmakten, är familjeförsörjare och kvinnor som älskar andra 

kvinnor. Dessa könsidentiteter som Connell (2008) kallar det, är gränsöverskridande och 

bryter alltså mot det som ses som normalt. Det finns med andra ord många olika 

maskuliniteter och feminiteter, men trots detta finns det en norm kring vad som är manligt 

eller kvinnligt och tillhör människan inte denna norm eller vill kategoriseras som man eller 

kvinna ses denne som konstig och mindre värd (ibid.). 

”Man är konstig om man inte är normal” 

Normer innefattar det som samhället anser är normalt. Normer finns i alla aspekter av livet, 

inte bara när det kommer till kön. Bryts en norm ses individen som konstig och annorlunda 

(Eidevald, 2009), därav vald rubrik. Det finns normer om vad som förväntas av pojkar och 

flickor både när det gäller leksaker och lekar, men även vilka yrken som ses som passande i 

framtiden (Eidevald, 2009). West och Zimmerman (1987) hävdar att mäns och kvinnors 

handlande styrs av samhällets normer, där normerna om ens biologiska kön bestämmer vissa 

inneboende egenskaper. Görandet av kön är en ständig pågående process som uttrycks i 

människors interaktioner där olika situationer är sammanlänkade och påverkar varandra samt 

resulterar i normativa förväntningar på män och kvinnor. Detta bidrar till att människan inte 

fritt kan välja en identitetsroll då de normer som råder gör att människor oundvikligt 

kategoriserar varandra utifrån det biologiska könet (ibid.). West och Zimmerman (1987) 

menar vidare att människan behöver uppvisa sin könsidentitet för att kunna förhålla sig till 

den andra. Det finns dock inte en given bild av vad som är manligt eller kvinnligt utan det är 

omständigheterna runt omkring som styr huruvida ett visst agerande passar in eller inte i den 

normativa mallen. Människan kan gå emot normen för vad som är manligt respektive 

kvinnligt, men med risken att värderas eller omvärderas utifrån detta. West och Zimmerman 

(1987) betonar att det är oundvikligt att komma ifrån de normer som råder kring kön så länge 

samhället har ett behov av att göra skillnad på vad som anses vara maskulint och feminint.  

Butler (2006) menar att gränsöverskridande exempel används i samhället och inom 

institutioner, som förskola eller skola, för att förstärka normer. Detta görs för att upprätthålla 

det normala, det ideala i samhället, som är heterosexuella normala kvinnor och män (ibid.). 

Ett normkritiskt perspektiv innebär istället att synliggöra dessa normer och ifrågasätta samt 

utmana de förgivettagna föreställningar som finns i samhället (Ohrlander, 2011). Det gäller att 

förhålla sig kritisk till de rådande normerna och bekräfta och uppmuntra gränsöverskridande 

beteenden. I dagens samhälle är det mer tillåtet för flickor att göra gränsöverskridanden än 

vad det är för pojkar (ibid.). 

Förskolan, pedagogiken och genus 

Forskning visar att barn möts olika i förskolan utifrån vilket kön de har (Dolk, 2013; 

Eidevald, 2009). Som tidigare nämnts så uttrycker Eidevald (2009) att det finns egenskaper 

som uppfattas som maskulint eller feminint, något som också synliggörs hos barnen på 
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förskolan. Pojkar ses som tuffa och aktiva medan flickor ses som försiktiga och ödmjuka 

(ibid.). I ett försök att bryta de rådande könsnormerna, har genuspedagogik använts som 

arbetssätt i förskolan (Dolk, 2013). Som ett exempel på genuspedagogik finns Svaleryds 

(2003) och Wahlströms (2003) hänvisningar till en pedagogik som både bekräftar och 

utmanar könsstereotypa normer, vilket öppnar upp för nya möjligheter för barnen (Svaleryd, 

2003; Wahlström, 2003). Denna genuspedagogik syftar till att bryta traditionella könsroller 

(Dolk, 2013). Odenbring (2010) menar att det i förskolor sker många situationer där gränserna 

om kön upprätthålls och om något barn försöker bryta stereotypa könsmönster får de oftast 

kämpa för sin rätt. Ytterligare forskning visar på att både barn och pedagoger inkluderar eller 

exkluderar utifrån de könsstereotypa normerna (Eidevald, 2009; Hellman, 2010; Månsson, 

2000). Pedagoger hjälper exempelvis till att upprätthålla rådande könsnormer genom att ha ett 

visst överseende med pojkars bus och trams medan flickors likartade beteende ses som 

provokativt och gränsöverskridande (Månsson, 2000). Det biologiska könet skapar således 

olika erfarenheter i förskolan som får till följd att barnen utvecklar olika förmågor beroende 

på sitt kön (Wernersson, 2006). Detta kan kopplas till Bodén (2011), som menar att de fysiska 

skillnaderna bestämmer de psykiska skillnaderna. Forskning visar att pedagoger i många fall 

använder lugna, tysta flickor som hjälpfröknar för att lugna ner busiga pojkar i lärarledda 

aktiviteter (ibid.), vilket bidrar till hur kön och normer konstrueras och etableras redan i 

förskolan (Dolk, 2013). Månsson (2010) menar att barn lär sig vad som förväntas av dem i 

sociala sammanhang, framför allt när det kommer till vad som anses vara maskulint eller 

feminint. Pojkar ska vara på ett visst sätt medan flickor ska vara motsatsen. På så sätt särskiljs 

inte det biologiska könet från det sociala könet utan snarare förstärks och bekräftas 

skillnaderna i förskola och skola (Odenbring, 2010). Normerna kring det biologiska könet 

bestämmer vem du är och hur du ska bete dig. 

Lek och leksaker i förskolan 

Hellman (2010) menar att barns lek styrs av normer, då det i förhandlingar om leken förstås 

vilka identitetspositioner som skapas bland barnen. Barn försöker korrigera andra barn som 

agerar gränsöverskridande genom att ignorera, reta eller exkludera (Davies, 2003; Hellman, 

2010; Thorne, 1993). Thorne (1993) hävdar att alla barn testar gränser i leken och lär sig 

genom detta vad som är rätt och fel i förhållande till normen. Barnet korrigerar sitt 

gränsöverskridande beteende genom att rätta sig efter de andras reaktioner, exempelvis genom 

att skratta bort det eller säga ”jag bara skojade” (ibid.). Leken blir därmed en 

normaliseringsprocess där barnen får syn på normala beteenden för det som anses vara 

maskulina respektive feminina beteenden. I ett genusperspektiv visar alltså forskning att barn 

vill förhålla sig normala i relation till andra i förskolan där de könsstereotypa normerna har 

makten (ibid.).  

Davies (2003) forskning visar att barn skapar och upprätthåller könsnormerna genom att 

uppmuntra varandra till könsstereotypt beteende. Generellt leker inte pojkar med det som 

anses vara flickigt då de är medvetna om de normer som finns och förstår att de tappar status 
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om de leker i dockvrån (Hellman, 2010). Å andra sidan, om flickor skulle bryta dessa normer 

ses det som starka pojkflickor som kommer gå långt i livet, de vet vad de vill ha och tar för 

sig (Hellman, 2010; SOU 2006:75). Forskning visar att flickor gärna leker nära pedagogerna i 

stillsamma grupper medan pojkar tar avstånd från pedagoger med högljudda och vilda lekar 

(Eidevald, 2009; Månsson, 2000). De normativa förväntningar som finns i leken baseras på 

vuxnas attityder och förväntningar på vad det innebär att vara pojke respektive flicka. 

Ohrlander, Palmer och Thelander (2011) nämner att farliga lekars förväntningar förändras 

beroende på om pojkar eller flickor är med. Pojkars farliga lekar ses som helt naturligt och 

normalt, men så fort en flicka är med ses det som konstigt. På en gång reagerar den vuxne att 

flickan lätt kan göra sig illa och att det är en för farlig lek för henne. På detta sätt ges pojkar 

mer tillåtelse att leka farliga lekar då det ses som normalt (Hellman, 2010). Om flickor 

försöker göra gränsöverskridande närmanden ses detta som onormalt och leken avslutas 

(Ohrlander et al., 2011). En effekt av detta blir att även pedagoger hjälper till att upprätthålla 

normerna för vad som anses som manligt respektive kvinnligt. 

Eidevald (2009) lyfter fram några exempel på materialets makt och hur detta upprätthåller de 

rådande könsnormerna. Bland annat kläder, leksaker och böcker synliggör för barn vad som är 

maskulint respektive feminint, framhåller han. I filmer och böcker är ofta huvudpersonerna en 

manlig karaktär som är den starke och räddar världen samt situationen medan kvinnan är den 

”svaga prinsessan som behöver räddas” (jfr. Snövit, Tarzan, Rapunzel & Askungen m.fl.). Det 

är inte bara leksaker som har en stämpel på sig om vad som ses som maskulint eller feminint, 

utan även färger har denna stämpel, exempelvis rosa och blått (Ohrlander, 2011). 
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Teoretisk bakgrund 
I denna del beskrivs de teoretiska utgångspunkter som studien bygger på. Då kön och genus 

ses som socialt konstruerat har det socialkonstruktionistiska perspektivet, där sociala 

interaktioner, språk och konstruktioner är centralt, valts som utgångspunkt. Även 

maktperspektiv belyses i detta avsnitt.  

Socialkonstruktionistiskt och postmodernistiskt perspektiv 

Studiens teoretiska bakgrund utgår från ett socialkonstruktionistiskt och postmodernistiskt 

perspektiv. Grundtanken i dessa perspektiv är att allting är socialt konstruerat. Sociala 

konstruktioner ses som en social process och alla människor är med och skapar denna process 

(Allwood & Eriksson, 2010; Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Med detta menas att vår 

förståelse och vår kunskap skapas i sociala sammanhang där människor tillsammans kommit 

fram till en gemensam kunskap (Allwood & Eriksson, 2010; Dahlberg et al., 2014). Allt som 

finns är förstått och konstruerat av människan och allt som förstås, skapas genom 

interaktioner tillsammans med andra. Det som ytterligare lyfts fram som väsentligt inom 

socialkonstruktionismen är sambandet mellan konstruktionernas koppling till egna tankar, 

förväntningar och åsikter. Normerna om exempelvis konstruktioner kring kön, klass, etnicitet 

och ålder påverkar roller och beteenden i sociala sammanhang (Allwood & Eriksson, 2010). 

Detta medför att kön ses som socialt konstruerat och lyfts ofta fram som ett exempel på 

konstruktioner inom socialkonstruktionismen. Normer om hur en ska vara som pojke eller 

flicka finns alltså där i och med att människor i samhället skapat normer för vad som anses 

som maskulint eller feminint. Dessa normer bekräftas i samhället genom roller och 

handlingsmönster. Även barn påverkas och är med och skapar världen och upprätthåller dess 

normer (Dahlberg et al., 2014). Detta synsätt om sociala konstruktioner, leder till att det inte 

finns någon objektiv eller slutgiltig sanning, utan sanning ses istället som en gemensam 

kunskap som ständigt är föränderlig. Postmodernismen hävdar istället att det i sociala 

sammanhang söks mening, snarare än sanning och kunskap (Dahlberg et al., 2014). I ett 

postmodernistiskt perspektiv finns det alltså inte en absolut sanning om någonting, utan vår 

syn kring ett visst fenomen, exempelvis synen på maskulinitet och femininitet, ses som 

kunskap då människor gemensamt bestämt detta som kunskap (Nordin-Hultman, 2004). 

Eftersom det råder olika tolkningar om vad bland annat kön är, blir kunskapen inte 

gemensamt för alla, utan ser olika ut i olika kontexter. Kunskap är i dessa perspektiv, alltid 

föränderlig och kulturellt betingad. Vad som ses som kunskap i ett samhälle behöver inte ses 

som kunskap i ett annat samhälle, detta då sanning och kunskap är historiskt och kulturellt 

betingat och skiljer sig från situation till situation (Allwood & Eriksson, 2010; Burr, 1995; 

Dahlberg et al., 2014).  

 

Allwood och Eriksson (2010) poängterar att denna förståelse om kunskap är en produkt av 

språket och hur det talas om vissa fenomen. Språket blir centralt inom 
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socialkonstruktionismen och postmodernismen eftersom det utgör det ramen för vad som är 

möjligt att tänka (Dahlberg et al., 2014). Det är i interaktioner med andra människor, i 

gemenskapen, som världen och samhället konstrueras och blir förstådd, vilket även resulterar 

i att barns varande i världen leder till att de gör aktiva val utifrån alla sociala konstruktioner.  

 

Postmoderniteten ifrågasätter att vetenskapen har ett monopol på kunskap och hävdar snarare 

att kunskapen är invävd i maktrelationer, där makten bestämmer vad som är sant eller falskt; 

makten utgör i detta perspektiv vad som ses som kunskap. Verkligheten är mer komplex än 

vad en människa kan uppfatta vilket gör att verkligheten inte kan vara helt objektiv, då alla ser 

verkligheten olika. Dahlberg et al. (2014) menar att språket är situationsbundet beroende på 

vem som talar, i och med att vi människor använder språket olika, beroende på situation och 

vem en talar med. En människas perspektiv skapas på bekostnad av en annans perspektiv, 

genom att det ständigt görs olika tolkningar av verkligheten (ibid.). En persons förståelse om 

ett visst fenomen behöver alltså inte stämma överens med en annan människas perspektiv om 

samma fenomen. I dessa synsätt ”kopierar eller representerar språket inte verkligheten – det 

utgör verkligheten” (Dahlberg et al., 2014, s 75). Det är detta som gör att postmodernismen 

ställer sig frågande till om det finns objektiva sanningar. Däremot försöker de inte avfärda 

vetenskapen, men ser inte denna som den enda kunskapskällan som förklarar världens 

komplexitet (ibid.). Postmodernismen förespråkar ett ”både och” tänkande framför ett 

”antingen eller” tänkande, då de problematiserar dualismen i detta. Det finns alltså en 

dubbelhet i vad som är sanning, då sanning och kunskap förstås olika av alla människor 

(Dahlberg et al., 2014).  

Maktperspektiv 

Dahlberg, et al. (2014) beskriver att makt inte endast innefattar härskare och undersåte, utan 

snarare utövas makten av många människor för olika saker. ”Var och en berörs av makten, 

men utövar den också själv i någon mening” (Dahlberg, et al., 2014, s 81). De hävdar att alla 

besitter en viss makt och alla utnyttjar den vid något tillfälle (ibid.). Foucault (1993) myntade 

begreppet disciplinär makt och beskriver detta som att den formar individer för att tjäna 

maktens behov. Den disciplinära makten bestämmer vad som ses som normalt och varför de 

flesta människor rättar sig efter denna. Den normaliserar med andra ord människor så att de 

passar in, hävdar Foucault (1993). Den används för att korrigera sig själv och andra i 

omgivningen, både medvetet och omedvetet. Målet med denna makt är att få grupper av 

individer att bete sig ”rätt” inom normen, utan att de på något sätt provoceras eller ifrågasätter 

detta beteende (ibid.). Foucault (1993) använder sig av begreppet utestängningsprocedurer för 

att beskriva användandet av makten. Foucault (1993) betonar att det i samhället finns ett visst 

förbud eller en oskriven regel som innebär att en inte kan tala om allt, men inte heller kan tala 

när en vill, hur som helst om vad som helst. Dessa regler korsar, förstärker och tar ut varandra 

vilket innebär att den som bryter mot dessa outtalade regler ses av samhället som 

normbrytande och därigenom som konstig (ibid.).  
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Dolk (2013) menar att makt ser olika ut beroende på vilket biologiskt kön och ålder en 

människa har. Detta kallas även för maktens hierarki. En kvinna har aldrig lika stor makt som 

en man och en man som klär sig i klänning har förminskad makt i relation till den ”normala” 

mannen i kostym. Även åldern utgör vilken position i maktordningen människan får. Dolk 

(2013) hävdar att många samhällen och institutioner är strikt indelade efter ålderskategorier. 

En vuxen som exempelvis klär sig i prinsessklänningar eller spindelmannendräkter tappar 

status och makt på arbetsplatsen, däremot ökar det statusen och makten hos barn i förskolan, 

men inte med undantag för vilket kön och ålder barnet har. En pojke som kommer i en dräkt 

med spindelmannen på, får i regel mer status, däremot tappar han statusen om han skulle välja 

en mer feminin klädsel (ibid.). 
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Metod 
I denna del förklaras vilka metoder som använts för att söka svar på studiens forskningsfrågor 

om hur barns normskapande gestaltas i förskolan. Inledningsvis beskrivs abduktiv ansats och 

kvalitativ metod samt den metod som valts för fältundersökningen. Vidare problematiseras 

metoderna med eventuella för- och nackdelar samt vilket urval studien bygger på. Slutligen 

beskrivs etiska principer, genomförande samt hur bearbetning och analys av materialet gått 

till. 

Abduktiv ansats och kvalitativ metod 

Denna studie bygger på en abduktiv ansats vilket innebär att forskaren kan använda nya 

iakttagelser under processens gång. Forskaren kan alltså utveckla förståelsen för det som 

observeras genom att växelspela mellan resultat och teori för att skapa en djupare förståelse 

för analysprocessen (Fejes & Thornberg, 2015). Denna forskningsansats valdes då vi varken 

ställer hypoteser som i en deduktiv ansats eller framställer ny teori som i en induktiv ansats. 

Fejes och Thornberg (2015) menar att en abduktiv ansats använder sig av teorin och samtidigt 

är öppen för ny empiri vilket också passade bäst till vår studie då vi valde att utgå från 

tidigare forskning och teorier, som skulle hjälpa oss förstå vad vi analyserar. Vår 

undersökning är en kvalitativ studie, vilket Svenning (2003) poängterar syftar till att 

exemplifiera situationer, snarare än att generalisera som görs i en kvantitativ studie. En 

kvalitativ studie syftar till att skapa en djupare förståelse för ett specifikt fenomen samt att den 

söker svar på varför-frågan, till skillnad från den kvantitativa metoden som syftar till att svara 

på hur många eller hur mycket av någonting som finns i den undersökta situationen (ibid.). 

Harboe (2013) framhåller att en kvalitativ studie är undersökande, utforskande och uttrycker 

att det innebär att studera områden, där forskaren inte vet vad denne ska vänta sig eller vet 

vad som kommer att registreras. Då denna studie syftar till att söka förståelse för hur barn ger 

uttryck för normer i relation till genus blev en kvalitativ metod mest lämplig, då denna tar 

fasta på det sociala samspelet (Bryman, 2011; Svenning, 2003).  

Deltagande observation 

Fangen (2011) beskriver deltagande observation som ett sätt att följa barnen i de specifika 

aktiviteter som är naturliga för barnen själva. För att göra detta så naturligt som möjligt menar 

Fangen att det innebär att lära känna barnen i den egna kulturen. Då studien hade för avsikt att 

observera barns egenvalda lek blev vår forskarroll att vara med i denna interaktion utan att 

vara med i leken, såklart beroende på situation och barns inbjudande till lek. Svenning (2003) 

hävdar att deltagande i observationer inte bör vara allt för omfattande, då forskare lätt kan ta 

över verksamheten på bekostnad av andra. Vidare betonar Svenning (2003) att deltagande 

observation innebär att kontinuerligt växelspela mellan att iaktta, lyssna, fråga och handla, där 

vårt fokus låg på att lyssna och iaktta. Fördelen med deltagande observation är att direkta 

upplevelser förbättrar forskarens förståelse och tolkning av hur verkligheten ser ut, till 

skillnad från intervjuer där människors åsikter och tankar om fenomenet är det som uttrycks. 
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Genom observationer ges även tillgång till sådant som intervjuer eventuellt inte ger svar på, 

då handlingarna står i fokus snarare än deras uppfattningar (Fangen, 2011). Det är viktigt, i en 

observationsstudie, att vara medveten om vad som ska undersökas för att det inte ska bli för 

brett eller för svårt att synliggöra (Fangen, 2011). Det finns även nackdelar med en deltagande 

observation. Bland annat är det svårt som forskare att komma in i en barngrupp utan att 

påverka den naturliga situationen, vilket i sin tur påverkar materialet som synliggörs. 

Materialet blir således inte en reproduktion som det hade varit om forskarna inte hade varit 

där, snarare blir materialet en konstruktion (Fangen, 2011). Även Peshkin (1988) poängterar 

att forskare är med och konstruerar den data som samlas in genom att bidra med egna 

uppfattningar och tolkningar. Syftet med deltagande observation var främst förståelsen för att 

det i sådana situationer inte går att vara helt passiv samt att det som undersöks blir mindre 

naturliga i sammanhanget om forskaren väljer att sitta i ett hörn och göra fältanteckningar i 

sin observationsguide. 

Dokumentationsverktyg 

För att komplettera de observationer som gjordes, användes ljudinspelning och 

fältanteckningar. Tjora (2011) poängterar att det går att välja mellan två alternativ när 

fältanteckningar skrivs. Antingen antecknas det som är mest iögonfallande eller så antecknas 

det så fullständigt som möjligt. I den första situationen antecknas bara viktiga händelser 

medan den andra även beskriver deltagarna samt vad som hänt i detalj. I vårt fall blev det att 

använda det senare alternativet, då vi inte ville missa händelser som senare skulle kunna bli 

relevant för studien. Fältanteckningar användes för att belysa normskapandet i förskolan i 

samband med de observationer som gjordes. Dessa anteckningar (se bilaga 1) blev till hjälp i 

observationerna då vi använde spaltdokumentationer med förutbestämda frågor som riktade 

vårt fokus mot det fenomen som skulle synliggöras. Ljudinspelning som metod i denna studie 

valdes eftersom studien ska bidra till att synliggöra hur det faktiskt ser ut i praktiken gällande 

hur barn förhåller sig till könskonstruktioner. Andra metoder, såsom intervjuer eller enkäter 

hade inte synliggjort hur det faktiskt ser ut, utan endast gett en uppfattning om individers 

tankar kring området (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Det finns inga 

hjälpmedel som helt objektivt registrerar hela den komplexa situationen i en pedagogisk 

verksamhet. Däremot poängterar Eidevald (2013) att det finns fördelar med inspelningar. 

Dessa fördelar handlar dels om att inspelat material ”konserverar” situationen, en inspelad 

situation går således att analysera flera gånger ur olika perspektiv. Den andra fördelen med 

inspelning är att den är detaljrik, vilket innebär att det går att fokusera på olika saker vid varje 

inspelat tillfälle. Däremot problematiseras denna metod då den även har sina begränsningar, 

vilket är viktigt att vara medveten om (Eidevald, 2013; Tjora, 2011). Eidevald (2013) hävdar 

att dessa innebär att även sådant som inte är för avsikt att studeras kommer med i 

inspelningen. Inspelningsmaterialet påverkar situationen både när det gäller planering, tid och 

energi, samt att den även påverkar deltagarna då de blir påverkade av utrustningen. 

Placeringen avgör även vilket perspektiv som möjliggör vad som synliggörs. Eidevald (2013) 

menar att även teknikens begränsningar utgör vad som synliggörs samt vad den utesluter, med 
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ljudupptagning framgår exempelvis inte kroppsspråk (ibid.). Ytterligare en nackdel med 

ljudinspelning är att bakgrundsljud kan störa så pass mycket att det blir omöjligt att avgöra 

vad en enskild person säger samt att transkriptionen kan bidra till att visst material kan gå 

förlorat, exempelvis långa pauser (Bjørndal, 2005).  

Urval 

Den valda avdelningen som ingick i vår studie, skedde i relation till att vi tidigare haft kontakt 

med denna förskola och att barnen känner till oss sedan tidigare. Detta sågs som en fördel, då 

observationerna önskades vara så naturliga som möjligt. Urvalet gjordes i enlighet med det 

Harboe (2013) kallar för konsekutivt urval. Med detta menas att vi på förhand valde ut 

deltagare och att de sedan fick bestämma om de ville medverka. Den valda avdelningen 

bestod av fyra pedagoger, varav tre är förskollärare och den fjärde en resursperson. 

Avdelningen bestod av sammanlagt 22 barn, 10 pojkar och 12 flickor. Barnen som medverkar 

i studien är mellan 3–5 år. Då 3–5 åringar generellt har större språklig förmåga valdes denna 

ålder eftersom studien bygger på barnens kommunikation och samspel. Eftersom studiens 

syfte var att skapa djupare förståelse för barnens interaktion i relation till genus valdes endast 

en avdelning att göra undersökningar på, då detta blir mer informationsrikt samt ges bättre 

inblick och kontinuitet i forskningen (Bryman, 2011). 

Etiska aspekter i forskning 

Vetenskapsrådet (2002) hänvisar till fyra grundläggande individskyddskrav när det gäller 

forskningsetiska principer. Dessa fyra innefattar information-, samtycke-, konfidentialitet- och 

nyttjandekrav. Kraven finns där för att skydda individen i ett forskningssammanhang. 

Informationskravet finns för att deltagaren ska vara fullt informerad om forskningen. Detta 

går ihop med samtyckeskravet där deltagarna ska ha tillräcklig information för att själv välja 

om de vill medverka eller ej. Konfidentialitetskravet innefattar att all information om de 

medverkande är anonym och kopplas ihop med nyttjandekravet som innebär att all 

information om deltagarna enbart används i forskningssammanhang. I denna studie är därför 

alla namn fiktiva så att det förhoppningsvis ökar deltagarnas trygghet till att medverka.  Detta 

ligger till grund för informationsbrevet som skickades ut till vårdnadshavarna (se bilaga 2). 

Utöver dessa fyra etiska krav, bör vi också ha en medvetenhet om att vår subjektivitet är med 

och påverkar resultatet samt vad som synliggörs, då Peshkin (1988) poängterar att våra tankar 

och våra föreställningar om vad vi undersöker är med i formandet av resultatet som framställs. 

Forskarens medvetenhet om sin egen påverkan kan minska risken att egna värderingar tar för 

stor plats i resultatet. 

Genomförande och bearbetning 

Arbetsfördelningen har sett ut som så att vi tillsammans letat efter relevant litteratur utifrån 

vårt syfte, för att få en djupare förståelse. Efter att individuellt ha läst litteraturen delgav vi 

varandra det som var intressant i vald litteratur. Därefter påbörjades skrivandet och allt arbete 

gjordes hädanefter gemensamt, genom att alternera mellan att skriva och leta relevant 
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litteratur för det valda ämnet. Några veckor innan vi skulle ut och observera i barngrupp 

kontaktades den tilltänkta förskolan via mail, vi tydliggjorde syfte och tänkt genomförande. 

Informationsbrev till vårdnadshavare skrevs för att vårdnadshavarna skulle få en god 

förståelse för studiens syfte, samt för att vårdnadshavarna skulle få möjlighet att ge samtycke 

eller avstå medverkan. Efter detta besöktes förskolan för ett samtal med pedagogerna om 

studiens syfte och genomförande. Pedagogerna fick breven och såg till att alla brev blev 

underskrivna. Därefter bestämdes ett datum när vi skulle genomföra studien. Utifrån tidigare 

forskning som redogjorts för i bakgrunden blev ett antal frågor relevanta som sammanställdes 

till ett observationsunderlag (se bilaga 2).   

Våra fältstudier påbörjades med en samling av hela barngruppen där vi presenterade oss och 

förklarade för barnen vad vi skulle göra där och att vi ville lyssna och spela in deras samtal, 

men även anteckna vad de gjorde. Därefter tydliggjorde vi för barnen att de får välja om de 

ville medverka eller inte. Detta gjorde vi för att vi anser att det är viktigt att ta med barnens 

perspektiv och ge dem ett reellt inflytande i vad som sker (Lindgren, 2012). Kort därefter 

påbörjades observationerna. Då förskolans miljö har många olika rum, fördelade vi oss olika 

beroende på situation. Var det många barn som lekte ihop gjorde vi observationerna 

tillsammans för att få så omfattande material som möjligt. Andra situationer kunde inbjuda till 

enskilda observationer i olika rum. Eftersom det var en deltagande observation kunde det 

även bli så att den ena av oss eller båda av oss var med i leken och anteckningar fördes 

efteråt, men oftast skedde observationerna enskilt och utanför leken. I situationer där barnen 

ville att vi skulle delta i leken användes även diktafon för att få tillgång till ett så omfattande 

material som möjligt inför analysen. Alla observationer gjordes med observationsguiden i 

åtanke. Observationerna skedde vid tre olika tillfällen, samtliga på förmiddagarna då barnen 

hade egenvalda lekar. Då förmiddagarna användes för observationerna blev eftermiddagarna 

tiden då vi bearbetade materialet och började transkribera.  

Eftersom studien bygger på deltagande observationer och kompletterande ljudinspelningar 

blev vår uppgift att efter varje observationstillfälle diskutera materialet och sammanfatta vad 

som skett. Alla ljudinspelade observationer transkriberades och fältanteckningarna renskrevs. 

Därefter sorterades materialet efter relevans i relation till frågeställningarna i syftet för att 

genom detta se om vårt insamlade material svarade på dessa frågor (Rennstam & Wästerfors, 

2015). Därefter gjordes en reducering, vilket innebär att välja ut essenserna av det insamlade 

materialet (ibid.). Rennstam och Wästerfors (2015) menar att allting som samlas in inte går att 

redovisa och syftet med att reducera handlar om att ”skapa en god representation av 

materialet” (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 228). Vidare menar de att materialet ska 

redovisas rättvist även om det är vi som väljer vad som ska redovisas (ibid.). Materialet 

analyserades utifrån tidigare forskning, där den tidigare forskningen var måttstocken för hur 

vi kategoriserade vårt material. När vi gjort detta såg vi tydliga mönster som kunde 

kategoriseras i två teman, dessa redogörs vidare för i nästa avsnitt. 
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Resultat 
Nedan redovisas studiens resultat utifrån analyser av de observationer som gjorts i 

barngruppen. Analysen visade att barn exkluderas eller korrigeras utifrån rådande normer och 

dessa redovisas i två teman: Könsstereotypa upprätthållanden och Den maskulina makten. 

Dessa två teman valdes då det var dessa som tydligt framträdde och kan relateras till 

korrigering, exkludering och/eller gränsöverskridande beteenden. Observera att alla namn är 

fiktiva. 

Könsstereotypa upprätthållanden 

Vårt resultat visade att barn upprätthåller könsstereotypa normer i leken genom att korrigera 

eller exkludera de barn som agerar gränsöverskridande. Detta visar sig tydligast i 

djungelrummet, som är ett stort rum på förskolan där de brukar ha sina morgonsamlingar. 

Rummet har detta namn eftersom en av väggarna är målade med djur och träd vilket lett till 

att barnen börjat kalla det för djungelrummet. I detta rum finns det massor med stora kuddar 

samt en liten låda med utklädningskläder. Både barn och pedagoger ser detta rum som det 

populäraste rummet att leka i och vi uppfattade rummet som könsneutralt då alla, oavsett kön, 

lekte där. Trots att alla barn lekte i djungelrummet så var det oftast könshomogena grupper av 

pojkar eller flickor i detta rum. Följande situation i djungelrummet visar hur en korrigering av 

gränsöverskridande beteenden kan gå till. 

Ines 5 år, Alva 5 år och Deni 5 år leker någon typ av tafattlek i djungelrummet. De 

hoppar och springer runt då de börjar prata med varandra. 

- Alva: ”Jag är en drake”.  

- Ines: ”Näääe...”. 

- Alva: ”Ja, men, jaja, då är vi väl jättesmidiga människor då”.  

- Ines och Deni: ”Ja, vi är människor”.   

Leken fortskrider en stund.  

- Alva: ”Men jag är en svart drake så du kan inte följa efter mig”.  

- Ines: ”Men vi är inte ens med i din lek”.  

Ines går efter detta ut ur leken och Alva berättar nu för Deni att hennes drake är rosa och 

lila. Deni accepterar detta och även hon har nu en drake som är lila. Alva och Deni 

fortsätter leka, efter ett tag kommer Ines in och säger att de ska leka tafatt istället. 

Detta exempel indikerar att gränsöverskridande beteenden inte lätt accepteras. Resultatet tyder 

på att könsstereotypa upprätthållanden är ett sätt att synliggöra normer i leken. Fler exempel 

som tyder på ett könsstereotypt upprätthållande är en situation där Viktor 4 år, Maria 5 år och 

Tyra 5 år leker i djungelrummet med bilar och fjärilar.  

Viktor kör runt med bilen, brummar och låter högt medan Tyra och Maria flyger runt med 

fjärilar och kvittrar.  

- Viktor: ”Jag är dum mot alla djur”.   

- Tyra: ”Men du är snäll mot rävar”.  

- Viktor: ”Nä jag är dum mot alla och nu är du död!”. 
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Tyra går inte alls med på detta, men Viktor bestämmer att hon visst är död och övergår 

till att Maria nu också ska vara död.  

Detta exempel kan tolkas som att Viktor försöker bibehålla sin maskulinitet i en icke-

homogen grupp, genom att leka med det som uppfattas som en typisk maskulin leksak och 

låta mer än flickorna. Även i detta exempel visar vårt resultat att könsstereotypa normer 

synliggörs och upprätthålls i barns egenvalda lek, genom att Viktor korrigerar flickornas 

beteende så leken ska passa in i den maskulina normen. Detta tema framställer könstereotypa 

upprätthållanden som en norm i förskolan, där barnen agerar utifrån denna norm. 

Den maskulina makten 

I detta tema framställs makt, exkludering och korrigering som ett sätt att upprätthålla 

normerna om den maskulina makten. Ett rum som tydligt synliggör detta är förskolans hall 

där alla barn kom in och hängde sina kläder. Hallen var rymlig och där fanns även en 

lekhörna för barnen. I lekhörnan fanns figurer som Pippi Långstrump och My little Pony, men 

även andra figurer och plastdjur samt en riddarborg och stora mjuka klossar. Möblerna bestod 

av en hylla och ett lågt bord. Vi upptäckte tidigt att denna arena var väldigt populär bland 

pojkarna. Detta synliggjordes för oss, då vi i analysen såg att i stort sett alla observationer 

gällande pojkarna, skedde i hallen. I dessa lekar framkom att de gärna lekte en bit bort från 

pedagogerna, då hallen är belägen längst ifrån där pedagogerna vanligtvis håller till. 

Nedanstående situation visar inte på någon exkludering eller korrigering, men synliggör att 

barnen höll koll på var pedagogerna var och om de kom för nära, vilket kan kopplas till 

tidigare forskning kring den maskulina makten (Hellman, 2010; Odenbring, 2010). 

Björn 5 år och Fredrik 5 år är i hallen och leker med klossar. Leken har gått från 

slottbyggande till att kasta bomber, med klossarna som bomber. De kastar på varandra 

och runt om i rummet. 

- Björn: Vänta Fredrik! Är det någon som ser oss? 

- Fredrik: Nä, Astrid (pedagog) är inte här men Jonas (pedagog) sitter där borta.  

Leken fortskrider några minuter och klossar kastas fortfarande. Jonas (pedagog) kommer 

och säger att Björn och Fredrik ska städa upp och går sedan därifrån utan respons från 

Björn eller Fredrik. Björn frågar Fredrik igen:  

- Björn: Ser någon oss nu? 

- Fredrik: ”Nä, bara Malin (observatör)”. 

 

Liknande situationer skedde återkommande bland pojkarna. Exempelvis lekte de aldrig bland 

pedagogerna i förskolans centrum. Många situationer visade att maskulina egenskaper 

dominerade, detta synliggjordes framför allt i hallen, genom exkludering av andra barn som 

försökte ta sig in i leken eller leka i hallen. 

Ines 5 år och Maria 5 år ville leka med de andra killarna i hallen som lekte tjuv och polis. 

Pojkarna sprang runt och jagade varandra där några var tjuvar och några var poliser. 
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Fredrik 5 år förklarar för alla att poliser är onda. Här försöker Ines och Maria komma in i 

leken men blir ignorerade av killarna. De försöker gå in i leken genom att vara tjuvar och 

springa runt. Maria ger snabbt upp och går ur rummet.  

- Björn: ”Men ni behöver inte vara här”  

- Ines: ”Men lägg av, jag är också med i leken”. 

Ines börjar springa igen och vill bli tagen, men ser att ingen följer efter henne och hon går 

därifrån. 

Detta kan tolkas som att det maskulina har makten även i denna situation då Ines och Maria 

inte alls får respons i leken genom att bli exkluderad. Ytterligare en situation som visar på den 

maskulina dominansen i hallen, är en situation då Emma 4 år och Jenny 4 år leker med dockor 

i hallen. Viktor 4 år, Fredrik 5 år och Björn 5 år vill leka i hallen och börjar leka högt och vilt 

så att flickornas blir lek blir störd och de väljer att gå därifrån. Dessa exempel visar tydligt att 

pojkarna tagit hallen som arena för sina lekar, då deras maskulina beteende kan tolkas som att 

de har ett övertag och ingen annan får leka här så länge de andra inte blir inbjudna av dem 

själva.  

Ytterligare ett exempel som synliggör den maskulina makten och exkludering av andra 

handlar om en pojke vid namn Sigge 4 år, som satt och byggde pärlbrickor mer eller mindre 

hela tiden. Vi tolkar Sigges beteende som gränsöverskridande, då vi vid flera tillfällen kunde 

se att Sigge inte har typiskt maskulina egenskaper eftersom han var lugn, tystlåten och 

försiktig samt gärna höll sig i närheten av pedagoger. Resultatet synliggjorde även att han 

exkluderades i pojkarnas sällskap och allt oftare kunde accepteras i flickornas sällskap. 

Nedanstående situation tydliggör att Sigge exkluderas i sina försök att leka med pojkarna. 

Sigge 4 år går in i hallen. Där leker Björn, Fredrik och Isak. Fredrik ser Sigge och går 

fram till honom och stoppar armen runt hans hals. Sigge ser ut att le (av observatören kan 

det även tolkas som en grimas). Fredrik släpper greppet om Sigge som nu vill vara med 

och leka, han blir ignorerad och de andra börjar slita i varandras kläder och brottas. Sigge 

sitter med, men säger ingenting och ingen säger någonting åt honom. Isak och Fredrik 

börjar bråka så att Isak blir ledsen. En pedagog kommer för att höra vad som händer, de 

beskyller varandra. Efter detta fortsätter leken och de håller på ett bra tag innan Sigge gör 

ett försök att komma in i leken igen. Sigge håller i en leksak som råkar gå sönder och 

samtliga pojkar går till en pedagog för att berätta att det var Sigge som gjorde det. Björn 

går tillbaka till Sigge och säger att han inte får hålla i några leksaker mer, då han bara 

förstör dem. Sigge låtsas som att ingenting har hänt och försöker prata med Fredrik för att 

komma in i leken genom att skojsamt säga ”hejsan hörredudu”, men Fredrik svarar inte 

och går därifrån. En av killarna kastar leksaker på Sigge och Sigge går därifrån. 

Ovanstående exempel visar tydligt att Sigge blir pojkarnas syndabock och blir genom detta 

exkluderad av de andra pojkarna, vilket indikerar hur normerna kring maskulinitet synliggörs 

i denna studie. En sista situation som visar på barns exkludering kan bekräftas genom att 
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Björn, Fredrik och Isak, alla 5 år, pratar riktigt illa om Emilia som precis kommit till 

förskolan. Pojkarna i denna situation leker i byggrummet och ser att denna flicka just kommit.  

- Fredrik: ”Å, nu kommer Emilia. Vi måste gömma oss”. 

- Björn: ”Ja, vi gör det. Men någon måste ropa på henne”. 

- Fredrik: ”Jag ska gömma mig här (pekar). Jag går och ropar på Emilia”. 

- Isak: ”Här ska jag gömma mig (kryper in i en hylla)”. 

- Björn: ”Här är mitt gömställe (kryper in i en hylla och sätter en planka för)”. 

Fredrik går ut ur rummet och ropar på Emilia. Kommer sedan tillbaka till byggrummet 

och förklarar för de andra att de ska hålla utkik efter en flicka som har en rosa kofta och 

går vidare in på hennes ansiktsdrag och går sedan och gömmer sig igen. Emilia kommer 

aldrig in i rummet så barnen övergår till att prata illa om henne istället. De pratar om att 

hon ska kissa ner sig men även bajsa ner sig så att hon förstör sina trosor och kalsonger. 

Sedan går de än en gång ut och letar efter Emilia och pratar om att hon alltid måste byta 

trosor för att hon ständigt bajsar på sig. 

Detta exempel tolkar vi som en extrem exkludering, då Emilia knappt kommit in i förskolan 

innan pojkarna agerar på detta sätt. Även Emilia kan i detta fall ses som en syndabock, precis 

som Sigge i exemplet ovan. Situationen kan även visa på den rådande normen kring makt och 

hur den utövas bland dessa barn.  

Sammanfattning 

Det övergripande resultatet i denna studie visar att det maskulina innehar makten, där de icke-

gränsöverskridande pojkarna som besitter denna makt exkluderar eller korrigerar andra barn. 

Exkluderingen och korrigeringen sker av de barn som agerar gränsöverskridande eller agerar 

utanför normen. Deras ageranden rättas till för att passa in, eller nekas tillträde till leken. För 

att svara på studiens forskningsfrågor har vi kommit fram till att de normer som synliggörs 

omfattar den maskulina makten och könsstereotypa upprätthållanden. Både pojkar och flickor 

hjälper till att upprätthålla de rådande normerna. I studien kunde vi se att främst pojkarna 

exkluderar, medan både pojkar och flickor korrigerar andras beteende.  
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Diskussion 
Nedan diskuteras metodvalet för denna studie där vi kritiskt granskar valet av metod. I 

resultatdiskussionen kopplas resultatet av det som observerats till tidigare forskning. Under 

denna rubrik diskuteras även implikationer för vårt kommande uppdrag samt ges förslag till 

fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 

Deltagande observationer innebär att forskaren ska vara med i gemenskapen på förskolan och 

valet att använda deltagande observation som metod, grundade sig i att det ansågs vara det 

bästa alternativet för att svara på studiens syfte. Detta valdes i enlighet med studiens 

teoretiska perspektiv i åtanke, eftersom vi är medvetna att forskaren påverkar situationen, 

medvetet eller omedvetet. Då de teoretiska perspektiven hävdar att allt är socialt konstruerat, 

är vi som forskare eller observatörer med och konstruerar vad som sker på förskolan enbart 

genom att vara där (Dahlberg et al., 2014; Fangen, 2011; Peshkin, 1988). Som tidigare nämnts 

skapar deltagande observationer en inblick i hur barnen konstruerar sin verklighet, vilket 

tydliggjordes i resultatet då vi kunde synliggöra hur barn skapar eller upprätthåller normer i 

ett genusperspektiv. Däremot är det viktigt att poängtera att som forskare går det inte att 

komma in i en barngrupp utan att störa den naturliga situationen (Svenning, 2003). I vår 

studie går det därmed att fråga sig om vi synliggjorde hur det generellt ser ut eller om 

exempelvis temat om pojkarnas makt var något som enbart hände där och då. Då vi förstår att 

vi inte är neutrala i situationerna, utan snarare påverkar samt är med i konstruerandet av dessa, 

förstår vi att denna studie inte helt och hållet representerar verkligheten. Snarare är den en 

konstruktion av hur situationerna såg ut, med oss närvarande (Peshkin, 1988). För att få 

situationerna lite mer naturliga hade vi kunnat vara på förskolan några dagar innan vi 

påbörjade observationerna för att få barnen att känna sig mer bekväma med oss. Trots detta 

upplevde vi inte att situationerna påverkades i alltför hög grad eller att barnen kände sig 

obekväma då de flesta av dem känner oss sedan tidigare. 

I denna studie användes fältanteckningar i form av spaltdokumentationer med förutbestämda 

frågor, vilket var ett bra verktyg som synliggjorde det vi hade för syfte att undersöka. Då 

minnet lätt kan svika antecknades situationerna så utförligt som möjligt för att ingenting som 

hade relevans för studien skulle falla bort (Tjora, 2011). Fältanteckningarna gjorde att vi fick 

omfattande material att analysera vilket sågs som en fördel. En nackdel med att anteckna på 

detta sätt gjorde att vi blev fastlåsta i att hinna skriva så mycket som möjligt, så ett visst fokus 

blev själva skrivandet istället för att observera. Detta kunde i sin tur leda till att ansiktsuttryck 

och kroppsspråk kunde gå förlorat. Ytterligare en nackdel med förutbestämda frågor var att 

dessa gjorde det svårt att hänga med i barnens samtal och vad de gjorde, samtidigt som 

frågorna skulle besvaras. Trots detta kunde det inte göras på något annat sätt och dessa var till 

stor hjälp för att rikta vårt fokus så att vi kunde svara på studiens forskningsfrågor. 

Diktafonen användes väldigt flitigt i början, men allt eftersom blev fältanteckningarna mer 

dominerande. Det som var svårt med diktafonen var att fånga barnens röster så att det tydligt 
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hördes vad de sa. Oavsett var den placerades tillkom så pass mycket bakgrundsljud att det 

blev svårt att urskilja barnens samtal. Även om ljudinspelningen är detaljrik (ibid.), ansåg vi 

att fältanteckningarna svarade desto mer på de frågor vi hade. Istället för ljudupptagning hade 

filmkamera kunnat vara ett komplement till fältanteckningarna, men detta hade gjort att 

materialet blivit alltför omfattande och påverkat de etiska principerna kring barnens integritet 

(Vetenskapsrådet, 2002; Tjora, 2011).  

Tillförlitlighet 

Det som forskaren bör ha i åtanke när en studie som denna görs är tillförlitligheten i 

materialet som samlas in och redovisas. Bryman (2011) beskriver fyra kriterier som studien 

ska uppfylla. Dessa innebär att forskaren ska säkerställa att regler följs, exempelvis 

forskningsetiska principer, men också ge de medverkande en chans att godkänna resultatet. 

Vidare beskriver Bryman (2011) att överförbarheten också är en viktig aspekt, då den innebär 

att samma resultat hade blivit synligt i en annan situation eller miljö. För att kunna göra en 

bedömning av studiens pålitlighet krävs det att forskaren utförligt redogör för alla moment 

som bland annat behandlar problemformulering, val av undersökningspersoner och 

fältanteckningar. Sist men inte minst menar Bryman (2011) att forskaren måste kunna styrka 

och konfirmera sitt resultat, vilket innebär att forskaren inte medvetet ska låta sina personliga 

åsikter eller den teoretiska basen påverka utförandet och slutsatser som gjorts (ibid.). I denna 

studie har vi följt alla forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002), däremot delgav vi 

inte deltagarna resultatet förrän examensarbetet blev godkänt från examinator och handledare. 

Således har de inte fått möjlighet att påverka det presenterade resultatet. Dessa resultat är 

situationsbundna till denna förskola, men trots detta tror vi att liknande resultat kan 

synliggöras på andra förskolor, om vi ser till andra studier som gjorts (jfr. Dolk, 2013; 

Hellman, 2010; Odenbring, 2010). Vi har siktat på en transparens genomgående i denna 

studie och genom detta ökas pålitligheten. Vi tror inte att vi, åtminstone medvetet, påverkat 

studiens resultat däremot är vi medvetna om att vi omedvetet kan ha haft en viss påverkan på 

resultatet. I relation till detta ställer vi oss dock frågande till huruvida de teoretiska 

perspektiven inte kan påverka, då detta genomsyrar hela arbetet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie tyder på att hela barngruppen har en förståelse för vad som förväntas 

av dem gällande maskulina och feminina egenskaper samt de normer som råder kring dessa. 

Denna tolkning gjordes då barnen inte själva uttryckte dessa normer verbalt, men ändå 

agerade utifrån de normer som synliggjordes. Som problematiserats ovan, i tidigare forskning, 

är sociala konstruktioner och normerna om maskulina och feminina egenskaper skapat 

gemensamt bland oss människor (Dahlberg et al, 2014). Även om barnen själv inte reflekterat 

över dessa sociala konstruktioner och normer så finns det hos dem omedvetet, då de lärt sig 

detta av andra i samhället och media (Connell, 2009). Detta synliggjordes då vissa barn 

exkluderade andra barn som agerade gränsöverskridande, alltså om de avvek från normen. 

Om de trots barnens normbrytande beteende tilläts att vara med i leken, gjordes försök att 
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korrigera deras beteende så att det passade in i normen. Detta är något som även Davies 

(2003) och Thorne (1993) belyser i sina studier. De hävdar att könsstereotypa 

upprätthållanden synliggörs i barngrupper genom att ignorera, reta eller exkludera de barn 

som agerar gränsöverskridande, vilket vi också kunde se i denna studie. Även Foucault (1993) 

poängterar att vi människor besitter och producerar en makt och korrigerar beteenden som 

avviker från normen, det vill säga, vi gör och görs av och med varandra i en situation. Ett 

exempel som tydliggjorde detta var när Alva ville leka drake, vilket kan tolkas som en typisk 

maskulin lek. Hennes förslag fick inte medhåll av de andra, vilket ledde till att Alva själv 

korrigerade sitt beteende genom att först och främst ta bort draken ur leken för att sedan ta in 

draken och hävda att den är rosa och lila. Detta kan tolkas som ett försök att göra draken mer 

feminin i hopp om att då få vara med (Ohrlander, 2011). Hellman (2010) betonar att normer 

synliggörs för barn, genom att de själva är de som bryter mot dem, vilket kan kopplas till Alva 

som lärde sig att hennes agerande inte passade normen. Senare i samma exempel såg vi att 

Ines gick in i leken igen, tog över och bröt drakleken, vilket kan indikera att Ines har en 

övergripande maktposition bland de andra flickorna, även om Alva försöker kämpa för sin 

makt. Detta tolkar vi som att det finns en makthierarki bland dessa flickor. Det skulle även 

kunna tolkas som att Ines utövar det som Foucault (1993) kallade för disciplinär makt, där 

makten används för att korrigera ett beteende, genom att i detta fall utesluta Alvas draklek. 

Eftersom leken till slut fortskrider precis som Ines ville, kan det tolkas som att Ines besitter 

mer makt än Alva, vilket kan kopplas ihop med Dolks (2013) teorier om makthierarkier, men 

även Foucaults (1993) påståenden om att alla besitter en viss makt, men att den utövas olika 

mycket. Detta exempel kan tolkas som att barnen har en förståelse för vad som ses som 

maskulint respektive feminint, då Ines försöker korrigera Alvas gränsöverskridande. Därmed 

fick vi, i våra analyser, syn på de rådande normer som existerar på förskolan kring 

maskuliniteter och feminiteter. Det visar att gränsöverskridanden inte lätt accepteras, precis 

som Connell (2009) visar. Individer bör rätta sig efter den rådande genusordningen, annars ses 

denne som konstig och mindre värd (Hirdman, 2003). Detta kan även kopplas till exemplet 

om Sigge då han inte leker med det som anses vara typiskt maskulina saker och verkar 

exkluderas från gemenskapen bland pojkarna just på grund av detta. Butler (2006) nämner en 

liknande problematik om gränsöverskridande beteenden som förstärker normen, som i vår 

studie kan jämföras med exkluderingen av Sigge. Som nämnts ovan ses Sigges beteende som 

gränsöverskridande och tycks inte falla inom normen av vad som anses vara en normal pojke 

på denna förskola, vilket vi tolkat som en bidragande faktor till hans exkludering. Vi kunde se 

situationer där Sigge gjorde flera försök att få vara med i pojkarnas lek, vilket skulle kunna 

kopplas till tidigare forskning om att barn vill förhålla sig normala i relation till andra 

(Thorne, 1993) och skulle kunna vara en anledning till Sigges multipla försök att äntra 

pojkarnas lek. Vår tolkning tyder på att detta skulle kunna vara en möjlighet till varför Sigge 

vill leka med pojkarna i denna situation. Problematiseringen kring detta och som tydligt kan 

ses i tidigare forskning, men även i vår studie är att barn tidigt lär sig att gränsöverskridande 
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beteende inte lätt accepteras och att dessa barn ses som konstiga och mindre värda av de barn 

som tillhör normen.  

Frågan vi ställer oss är varför dessa barn ses som konstiga och mindre värda och även om det 

inte finns ett klart eller tydligt svar på just detta så tänker vi att det kan kopplas till den 

teoretiska bakgrund studien bygger på, där allt förstås som socialt konstruerat. De barn som 

utesluter andra barn tolkar vi som att de har en förståelse för vad som ses som normalt i 

relation till maskuliniteter och feminiteter, trots att det finns en mångfald av dessa 

konstruktioner (Dolk, 2013; Hellman, 2010; Odenbring, 2010). Det finns även normer om vad 

de bör leka med samt hur de bör bete sig i relation till detta. Även om detta knappast är en 

uttalad förståelse eller regel om hur pojkar eller flickor ska vara, finns den dock ändå där. 

Normen styr vilka som leker med varandra och hur de leker med varandra (Eidevald, 2009; 

Ohrlander, 2011), vilket än en gång belyser hur kön skapas i sociala sammanhang och detta är 

även något som socialkonstruktionismen och postmodernismen visar (Allwood & Eriksson, 

2010; Dahlberg et al., 2014). Postmodernismen hävdar även att verkligheten är komplex 

(Dahlberg et al., 2014), vilket gör att en inte kan se världen och dess normer som svart eller 

vit, då det finns multipla förståelser av normer samt flertalet maskuliniteter och femininiteter. 

Detta medför att människor inte bör kategoriseras utifrån kön, utan snarare ha en förståelse för 

att alla människor är olika oavsett könstillhörighet. 

Det mest påtagliga resultatet i denna studie var den maskulina makten, därav titeln på vårt 

arbete. Resultatet tyder på att pojkarna hade ett övertag i hallen. Det var deras arena för lek 

och de hade makten över vem som lekte där, men även vad som lektes där. Vi har tolkat 

pojkarnas val av hallen som arena dels för att den var längst bort från pedagogerna vilket 

gjorde att de kunde leka högljutt och ostört, likt det Hellmans (2010) forskning också 

synliggjort om att pojkar gärna tar avstånd från pedagoger i sina lekar. I vårt resultat 

synliggjordes att pojkarna styrde denna arena totalt genom att de körde ut eller exkluderade de 

barn som inte accepterades av dem, vilket kan kopplas till den maskulina makt som tidigare 

forskning synliggjort, där det feminina är underordnad det maskulina (Dolk, 2013; Hirdman, 

2003). Specifikt en situation i resultatet synliggjorde att pojkarna inte behövde vara först i 

rummet för att äga rummet. Ville de leka där inne, intog de platsen och körde ut de andra 

barnen. Detta accepterades inte alla gånger och trots detta, visar våra analyser att det gick 

obemärkt förbi då pojkarna tilläts dominera detta rum, i vår tolkning även av pedagogerna. 

Även om vi har i beaktning att pedagogerna inte möjligtvis ville störa våra observationer, så 

är det ändå intressant att ta upp eftersom detta återkom ofta. Denna dominans kan även 

styrkas i Månssons (2000) studie där hon redogör att pedagoger har ett överseende med 

pojkars bus och högljudda lekar, vilket vi tolkar som en bidragande faktor till den makt pojkar 

besitter. Odenbring (2010) synliggör också en maskulinitetsnorm i sin studie i både förskola 

och skola och menar att flickor har en press på sig att agera på ett visst sätt. I denna studie 

synliggjordes inte detta, utan snarare bekräftades endast flickornas feminina beteende. Om en 

flicka skulle låta högt och busa är det större chans att hon blir tillsagd och ombedd att leka en 
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lugnare lek medan en pojkes bus skulle gå obemärkt förbi (Månsson 2000). Pojkarnas 

tillåtande till busiga lekar och att de leker längre från pedagoger gör att de inte får lika stor 

uppsikt och ges då större möjlighet att erövra makten. Hellman (2010) redogör i sin studie att 

barn använder sin makt för att få tillträde i leken, vilket kan styrkas i vår studie där vi gjort 

tolkningen att Fredrik exkluderade Ines för att visa sin makt och genom detta få starkare 

position i leken. Ytterligare en tolkning som gjordes i relation till denna situation var att 

Fredrik visade sin makt på detta sätt för att få högre status bland pojkarna. Eftersom normer 

blir till genom makt och sociala konstruktioner (Allwood & Eriksson 2010; Dahlberg et al., 

2014; Foucault, 1993), får det oss att fundera över hur dessa normer konstruerats och vilka 

som är med i upprätthållandet av detta, men inte minst får det oss att fundera på pedagogernas 

medvetenhet om dessa normer och hur det hade sett ut om de aktivt arbetat med att motverka 

rådande normer.  

Denna maskulina makt existerade även utanför hallen och kunde återspeglas i de flesta rum 

där pojkarna lekte. De kunde även visa makt i de andra rummen genom att köra ut andra, men 

inte i lika stor utsträckning som i hallen. Frågan vi i detta sammanhang ställer är om det har 

att göra med pedagogers närvaro/frånvaro i dessa rum, eller om det har att göra med att de har 

ett övertag i hallen, till skillnad från de andra rummen. En annan fråga vi ställer oss är om 

gruppens storlek har betydelse för makten, då vi i vissa situationer såg att pojkarnas makt 

minskade om de var färre till antalet och en icke-homogen grupp. I relation till icke-

homogena grupper kunde vi se att vissa flickor besatt en viss makt, men inte tillräckligt för att 

få ett övertag om pojkarna. Vi kunde se att det var två flickor som stundtals var mer 

dominerande än andra. De var även de enda flickor som sa emot pojkarna på något sätt. Trots 

detta, backade även de för den maskulina makten. Detta kan tolkas som att pojkarna har 

övergripande makt, - även om flickor också har makt är de i vår studie alltid underordnad för 

pojkarnas dominans, vilket både Hirdman (2003) och Bodén (2011) hävdar är ett 

dominansförhållande som existerat sedan upplysningstiden.  

I vår studie kan det tolkas som att denna maskulina makt fortfarande råder. Vi tolkade även att 

åldern var en bidragande faktor för vem som i huvudsak besitter makten. Den allra största 

makten på avdelningen hade de två äldsta pojkarna och de som var yngre var underordnad 

dessa, men i andra situationer var yngre pojkar överordnad även äldre flickor, men inte äldre 

pojkar. Detta anser vi, kan tydligt kopplas till den makthierarki som råder. Den som är stor har 

större möjlighet att bestämma än den som är liten och för att kunna tillhöra de stora barnen 

behöver de yngre uppvisa vissa kunskaper eller egenskaper, exempelvis längd, lekar eller 

regler (Dolk, 2013; Hellman, 2010). Ett tydligt exempel på att kön och ålder relateras till makt 

i denna studie är situationen med Viktor, Maria och Tyra, där Viktor försöker bibehålla sin 

maskulina makt genom att bestämma över flickorna. Flickorna i situationen är äldre än Viktor 

och säger emot, vilket indikerar, som vi tidigare nämnt, att både ålder och kön har makt. Detta 

får oss att ställa frågan om hur stor betydelse åldern har i relation till makt då vi i situationen 

såg att Viktor fick sin vilja igenom, men inte helt utan motstånd.  
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Avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning 

Som titeln på detta arbete antyder har vår studie tydliggjort och synliggjort att det maskulina 

har makten även i förskolan. Vid flera tillfällen synliggjordes den maskulina dominansen och 

den makt det maskulina egenskaperna besitter. Det har varit väldigt intressant att göra denna 

studie och den har hjälpt oss att förstå hur genus och normer tar sig till uttryck i förskolan. Det 

vi reflekterat om under arbetets gång är huruvida betydelsen av den maskulina makten 

påverkat barns exkludering och om det är denna makt som styr hur barnen agerar. I de flesta 

observationer har vi sett att det maskulina har en övergripande makt på denna avdelning, 

vilket gör att vi undrar hur det sett ut om det maskulina inte hade makten. Våra tankar om 

denna maskulina makt gjorde att vi funderade på vilka teman eller vilka normer som i sådant 

fall hade synliggjorts om den maskulina makten inte varit lika påtaglig. En annan reflektion i 

detta arbete var vilket resultat vi hade fått om de på denna förskola aktivt hade arbetat med 

genus, vilket denna förskolan inte gjorde.  

Efter avslutad undersökning anser vi att det vore intressant att forska vidare i varför det 

maskulina besitter makten och hur pedagoger kan arbeta för att förändra dessa könsstereotypa 

beteenden. Det hade varit intressant att se vilket resultat denna studie kunnat få i en förskola 

som arbetar mer aktivt med genus och på detta sätt synliggöra vem eller vilka det är som är 

med och konstruerar den maskulina makten på en förskola. Sist men inte minst hade det varit 

intressant att göra denna typ av studie i en större omfattning med fler deltagare för att se om 

resultatet blivit annorlunda eller om det hade blivit ett liknande resultat. 

Implikationer för yrkesuppdraget 

Detta arbete har hjälpt oss att förstå hur viktigt det är att pedagoger är medvetna om genus och 

hur det uttrycker sig bland barn i förskolan, i och med att det är genom medvetenheten det 

finns kraft att förändra. Detta förutsätter att pedagogen har ett normkritiskt förhållningssätt, 

vilket innebär att inte diskriminera utifrån rådande normer i relation till genus och barns 

identitet, då kön och genus har starka kopplingar till identitetsskapande. Det är även viktigt att 

vara medveten kring hur normer om kön upprätthålls i barngruppen och vilka begränsningar 

eller möjligheter som kan finnas utifrån ens könstillhörighet. Det blir således viktigt att 

pedagoger har detta i åtanke och aktivt arbetar med barnen för att dessa normer ska brytas. 

Det ska inte spela någon roll om en är pojke eller flicka och könet ska inte avgöra vad som 

kan och inte kan göras. Vi bör se barn som individer oberoende av kön, något som 

styrdokumenten också föreskriver (SFS 2010:800; Skolverket, 2016).  
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Bilagor 

          (Bilaga 1:2) 

Vad sägs/vad  görs Egna reflektioner 

Vilka barn leker med 

varandra? (Homogen eller 

icke-homogen grupp). 

 

  

Vilka leksaker eller material 

väljer eller väljer inte barnen 

och hur talar de om dessa? 

 

  

Hur pratar barnen med 

varandra? 

 

  

Hur hanterar barnen att nya 

barn vill komma in i leken?  

 

  

Hur och var väljer barnen att 

leka? Vilka rum väljer 

barnen att leka i respektive 

inte leka i? Hur är de olika 

rummen organiserade och 

lokaliserade? 

 

  

 



   

 

 

 

          (Bilaga 2:2) 

 

Hej alla vårdnadshavare på ...! 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Luleå tekniska universitet som nu gör vårt 

examensarbete. Syftet med studien är att undersöka den egenvalda leken som 

arena för barns normskapande utifrån ett genusperspektiv. 

Denna studie kommer att bygga på observationer som kommer att ljudinspelas. 

Detta kommer att analyseras ur ett genusperspektiv, när arbetet avslutats raderas 

all data! Eftersom vi vill observera minderåriga krävs vårdnadshavarnas 

samtycke. Deltagandet i studien är frivilligt och samtycket kan när som helst 

återkallas. Examensarbetet kommer, när det är klart, att publiceras på 

www.diva-portal.org. I den färdiga rapporten kommer ingen information att 

delges som gör det möjligt för läsaren att identifiera vilka barn eller vilken 

förskola det handlar om. 

Vi vill att ni markerar alternativ på den medföljande blanketten samt skriver 

under och lämnar tillbaka till förskolan senast vecka 47. 

 

Ni är välkommen att höra av er till oss vid eventuella frågor eller funderingar 

 

Malin Malmqvist  

Mail: xxxx  

Tel.nr: 070-xxxxx 

 

Erica Thurfjell  

Mail: xxxx  

Tel.nr: 070-xxxxx 

   



   

 

 

Informerat samtycke 

 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien 

 

Jag samtycker ej till att mitt barn deltar i studien 

 

Barnets namn: _______________________________________________ 

 

Vårdnadshavare:______________________________________________ 

 

Vårdnadshavare: ______________________________________________ 

 

Ort och datum: _______________________________________________ 

  

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda skriva under 

 

 

 


