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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att studera hur barns fria lek inomhus konstruerar maskulinitet och 
femininitet, vilka normer i relation till maskulinitet och femininitet som konstrueras och hur 
dessa framkommer i leken. Studien är av en kvalitativ karaktär och studiens teoretiska 
perspektiv grundar sig i det socialkonstruktionistiska perspektivet samt teorier om maskulinitet 
och femininitet. Studien är byggd på en blandning av deltagande och icke deltagande 
observation som metod med fältanteckningar som verktyg och hjälpmedel. Studiens resultat 
visar att barnen i sina egenvalda lekar konstruerar maskulinitet och femininitet utifrån 
könsstereotypiska normer. Resultatet tyder också på att normer konstrueras och synliggörs 
genom både handlingar och ett verbalt språk.  
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1 Inledning 
I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) fastställs det att barnen i verksamheten ska bemötas 
likvärdigt och att förskolan ska arbeta jämställt samt motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Trots detta visar forskning att förskolan snarare stärker de könsmönster och 
könsroller som finns än att motverka dessa. Hur de vuxna i förskolan väljer att bemöta flickor 
och pojkar bidrar till att forma uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt i samhället 
(Eidevald, 2009; Eidevald, 2011). Eidevald lyfter även att förskollärare har olika förväntningar 
på barn utifrån deras kön och att barnen känner av de förväntningar och att de förväntas bete 
sig eller vara på ett visst sätt utifrån det biologiska könet. Förskolan är en viktig arena som barn 
möter där de skapar sina identiteter och därför är det viktigt att de erbjuds erfarenheter och 
möjligheter att få vara med och utveckla ett jämställt samhälle (Eidevald, 2009). Trots detta är 
det tydligt att flickor och pojkar presterar olika eftersom de har olika förväntningar på sig. 
Flickor och pojkar bemöts olika i verksamheten utifrån pedagogers föreställningar om kön och 
detta påverkar hur barnen positioneras i verksamheten men också hur leken och lärandet 
organiseras (Ärlemalm-Hagsér, 2014). 
 
Under mina verksamhetsförlagda utbildningar på förskollärarutbildningen har jag observerat 
flertalet lekar som barnen har deltagit i. I förskolan är leken en stor del av den dagliga 
verksamheten och används både till undervisning men också fri lek där barnen själva får välja 
vad som ska ske (Hellman, 2013; Knutsdotter Olofsson, 2017). Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) påpekar att det i förskolans verksamhet inte går att skilja lek från lärande då 
barnen utforskar sin omvärld i leken samtidigt som de bearbetar sina erfarenheter och 
upplevelser i den. Eftersom barn genom leken bearbetar erfarenheter och upplevelser går det 
att dra parallellen att barnen också i leken bearbetar genus och normer utifrån hur de tidigare 
har mött dessa begrepp. När jag tänker på de lekar jag har observerat finns det två saker som är 
återkommande, det första är hur barnen i de flesta fall alltid har lekt flickor och flickor medan 
pojkar har lekt med pojkar och hur dessa lekar är stereotypa för de förväntade normerna om hur 
flickor respektive pojkar leker. Det andra som är återkommande är hur barnen konstruerat 
maskulinitet och femininitet i sina lekar just genom de förväntade könsstereotypiska normerna. 
Eidevald (2011) framhåller att det arbete som utförs i förskolan är viktigt för att det anses lägga 
grunden till olika och fortsatta val som barnen gör senare i livet men också till vilka aktiviteter 
som de väljer i den dagliga verksamheten. Därför är det viktigt att arbeta med genusarbete redan 
från att barnen börjat på förskolan för att de ska få de bästa förutsättningar till kommande val. 
 
Denna studie kommer att belysa hur barnen konstruerar maskulinitet och femininitet i deras 
egenvalda lekar på förskolan. Föreställningar som finns om maskulinitet och femininitet kan 
visa sig genom hur barnen använder det verbala språket samt lekens utformning. Den kunskap 
som studien kommer bidra med är en djupgående förståelse för hur och vad barnen leker samt 
hur de kommunicerar.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att analysera hur barn konstruerar femininiteter och maskuliniteter i den 
fria leken inomhus. 

• Vilka normer i relation till femininitet och maskulinitet framträder i barns lek? 
• Hur bidrar normer till konstruktionen av maskulinitet och femininitet i leken?  
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3 Bakgrund 
I följande del redogörs tidigare forskning samt förankringar i lagar, styrdokument och 
förordningar med relevans utifrån studiens syfte. 
 
3.1 Kön och genus 
Genus definieras som det sociala könet; en social och kulturell konstruktion som främst handlar 
om de sociala relationer inom vilka individer och grupper agerar. Kön definieras som den 
biologiskt givna benämningen av en pojke och flicka. Distinktionen mellan genus och kön har 
gjort det möjligt för människor att skilja på vilket kön en individ har och vilka egenskaper denna 
besitter (Connell, 2009; Månsson, 2000; Eidevald, 2009). 
 
Inom förskolan beskriver Eidevald (2011) tre olika antaganden som kan ligga till grund för kön.  
I antagande nummer ett; vi föds till flickor och pojkar betraktas kön som biologiskt givet och 
genus som en social effekt av våra kroppsliga, hormonella och kromosommässiga olikheter. 
Det innebär att kvinnor och män till viss del kommer att utvecklas på olika sätt. Eidevald 
betonar att forskning inom detta område framförallt studerar biologiska skillnader och vilka 
effekter olikheterna kan få för flickor/kvinnor respektive pojkar/män.  
 
I antagande nummer två; vi görs till flickor och pojkar ses kön som biologiskt givet medan 
genus ses som socialt konstruerat, genus ses som det sociala könet. Eidevald lyfter att forskning 
från detta antagandet brukar studera hur olika föreställningar om manligt och kvinnligt påverkar 
vårt beteende mot varandra, vilka förväntningar som finns på varandra samt vilka konsekvenser 
dessa förväntningar kan få för hur genus konstrueras. Det är med andra ord genus som ger 
sociala konsekvenser och inte könet i sig.  
 
I antagande nummer tre; en fortsatt överskridande läsning ses både kön och genus som socialt 
konstruerat bland annat utifrån argumentet att det inte går att säkerställa en skiljelinje mellan 
vad som ses som natur(kropp) och kultur(genus). Kroppen tolkas och förstås via uppträdandet 
om kön och fokus ligger inte på olikheter eller likheter (Eidevald, 2011).  
 
Denna studie utgår från antagande nummer två, att vi görs till flickor och pojkar. Eidevald 
(2009) framhåller att det inom förskolan har vuxit fram en syn på kön som essentiell samtidigt 
som genus underförstått har beskrivits som socialt konstruerat (Lenz Taguchi 2008; Hultman 
2008; Ohrlander 2008). Davies (2003) hävdar också att barn själva är medskapare av kön.  
 
3.2 Genus i förskolan 
Tidigare forskning visar att det är när barn går i förskolan som de konstruerar en grundläggande 
förståelse för vad innebörden av maskulint respektive feminint är (Eidevald, 2009; Eidevald, 
2011; Dolk, 2013). I förskolan bemöts också barn olika utifrån vilket kön de har. Det finns 
studier som visar att förskolan stärker mer än motverkar traditionella könsroller genom att 
oreflekterat förstärka könsordningen utifrån föreställningar om hur pojkar respektive flickor 
ska vara (Eidevald, 2011). Eidevald (2009) menar att det stundtals har framträtt en bild av att 
förskollärare har en stereotypisk bild av kön och genus trots att uppdraget om att motverka 
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könsstereotypiska roller och mönster betonas i förskolans läroplan. Detta beror på att 
förskollärare omedvetet behandlar pojkar och flickor olika vilket kan medföra svårigheter att 
på egen hand upptäcka sitt personliga förhållningssätt till genus. Det finns egenskaper som 
uppfattas som maskulint eller feminint vilket Eidevald (2009) menar synliggörs hos barn i 
förskolan där till exempel pojkar ses som tuffa och aktiva medan flickor ses som ödmjuka och 
försiktiga. Månsson (2010) betonar att det är i sociala sammanhang som barn lär sig vad som 
förväntas av dem, speciellt i vad som anses vara maskulint eller feminint. Odenbring (2010) 
menar att flickor ska bete sig på ett visst sätt och pojkar på ett annat vilket bidrar till att det 
sociala könet inte särskiljs från det biologiska utan det förstärks och bekräftas i förskolans 
verksamhet.  
 
I förskolans läroplan betonas det att inget barn ska bli utsatt för diskriminering utifrån kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck (Skolverket, 2018). I SOU (2004:115) betonas det att 
när det brister i förskolans genusarbete leder det till begränsningar för båda könen att utifrån 
sina egna förutsättningar utvecklas till sin fulla potential. I förskolan upprätthålls rådande 
könsnormer genom att pedagoger har överseende med pojkars busiga beteende medan om 
flickor har liknande beteende ses det som gränsöverskridande och provokativt (Månsson, 2000). 
Tidigare forskning visar att flickor ofta låter pojkar ta mer plats i förskolans verksamhet och att 
olikheterna som kan finnas mellan könen är ett resultat av olika förväntningar på respektive kön 
(Olofsson, 2007). Även Odelfors (1998) betonar att pojkar dominerar i förskolan och får mer 
uppmärksamhet än flickor som är mer passiva och välanpassade. 
 
Eidevald (2011) lägger fram en annan syn på genusarbetet i förskolan. Han framhåller att 
förskolan ligger i framkant i detta arbete och förskolans roll är extra viktig eftersom det som 
grundläggs hos individen i förskoleåldern antas lägga grund för vilka val som görs senare i 
livet. Han menar vidare att det arbete som görs i förskolan utgår från två olika teman, strävan 
efter könsneutralitet eller könsöverskridande. Eidevald menar att det som är utmärkande för 
den könsöverskridande är kommunikationen, att kompensera genom språket. Genom detta 
arbetssätt vill förskolläraren uppmuntra flickor att vara modiga och starka medan pojkar ska 
talas till som omtänksamma och hjälpsamma. Eidevald påpekar dock att oberoende av vilket 
arbetssätt förskolan har är medvetenhet ytterst viktigt, medvetenhet om de val som görs och 
observationer av vad som sker och vilka konsekvenser de val som görs kan få. Detta ger en 
möjlighet för verksamheten att utvecklas i relation till sitt genus och jämställdhetsarbete.  
 
3.3 Lek i förskolan 
I förskolan definieras den fria leken som den tidpunkt på dagen där barnen som grupp ges ett 
stort utrymme att själva välja och påverka vad som sker. Det är en daglig återkommande stund 
då leken kan fördjupas genom att undervisningen drastiskt dras ner och barnen istället får 
glömma tid och rum i leken utan att bli avbrutna (Hellman, 2013; Knutsdotter Olofsson, 2017). 
I leken transformerar barnen verkligheten till något annat, Knutsdotter Olofsson (2003) 
beskriver att olika ting, människor, tid, rum och handlingar också är saker som transformeras. 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) framhåller att i leken lyfts barnens värld 
och erfarenheter fram vilket bidrar till att det skapas en kultur som bygger på samlärande, 
interaktion och delaktighet. När barn leker beskriver Knutsdotter Olofsson (2003, 2017) att de 
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rör sig och förhåller sig mellan olika tolkningsplan, verklighetens tolkningsplan och lekens. 
Under lekens gång tittar barnen ofta ner för att kunna stänga ute de intryck som kan uppfattas 
som störande men de kan också ha blicken inåtvänd mot de inre bilderna som kan uppstå.  
 
Hellman (2013) beskriver att leken kan användas som ett sätt att slippa ta ansvar för vad som 
sker, samtidigt som leken också kan vända upp och ned på de dominerande normer som finns 
då leken är en form som tillåter detta. Det innebär att genom leken upprättas, upptäcker och 
neutraliserar barnen relevansen av normer som existerar. Salmson och Ivarsson (2015) 
framhåller att normer är något som också kan synas i hur barnen leker. Tidigare forskning lyfter 
fram olika normer som karaktäriserar flickors och pojkars lek, till exempel att för pojkar är 
normen att de gärna leker i stora grupper, på avstånd från de vuxna och lekar där det sker mycket 
fysisk aktivitet och svårigheter att följa regler. Flickors lek sker gärna i par och med relation till 
en person i taget och en mer stillsam lek (Bodén, 2011; Salmson & Ivarsson, 2015). Odelfors 
(1998) menar att när pojkar leker uppstår det en kamp om ledarskapet och för att få makt krävs 
det styrka, mod och personliga resurser. Odelfors beskriver vidare flickors lek som mer 
jämbördigt och att viktiga ledaregenskaper handlar om att skaffa resurser till leken och att 
kunna leda med anknytning till det som är relevant.  
 
Svaleryd (2003) och Eidevald (2009) framhåller att flickor och pojkar leker olika gällande både 
yta samt ljudnivå på förskolan. De menar att flickor leker på en mindre yta och deras lek är 
både lugnare och tystare i jämförelse med pojkars som kräver en större yta då deras lekar ofta 
är vildare, mer högljudda och mer aktiva. Svaleryd framhåller även att det finns en skillnad på 
leksakerna som flickor respektive pojkar använder. Hon menar att pojkars leksaker ofta 
stimulerar till aktivitet, konstruktion och en kamp om makt som till exempel bilar, lekvapen 
samt olika byggmaterial. Svaleryd menar att flickors leksaker beskrivs som gulliga och hittas 
ofta i form av köksredskap och dockor. Eidevald (2009) lyfter att dessa leksaker är en 
återspegling av de könsstereotypiska strukturer som finns i dagens samhälle. Ohrlander, Palmer 
och Thelander (2011) betonar att det oftast är pojkar som leker krig, de greppar pinnar och 
svärd, anfaller, försvarar sig och besegrar. Det kännetecknas genom glada skrik, röda kinder, 
koncentration och spänning.  
 
Rithander (1991) beskriver att flickor och pojkars lek innebär en träning på olika egenskaper 
och färdigheter. För flickor innebär det en träning på finmotorik, kreativitet, känslighet och 
koncentrationsförmåga med mera medan för pojkar innebär det en träning i grovmotorik, mod, 
styrka med mera. Rithander tar också upp att flickors lek är mer stillasittande och lugn medan 
pojkarnas är mer livlig. Hos vuxna som inte vet hur de ska hantera krigslekar framhåller 
Ohrlander, Palmer och Thelander att det lämnar ett obehag. I dessa slags lekar beskrivs kön 
som en viktig del. Om flickor skulle leka kring och bli hänförda av våld och spänning kan det 
innebära att andra funderingar än nödvändighet träder i kraft hos de vuxna, det kan istället 
läggas fokus på att det är smutsigt, olämpligt, farligt och att flickorna kan göra sig illa 
(Ohrlander, Palmer & Thelander, 2011). Knutsdotter Olofsson (1987) betonar då att istället för 
att hindra leken bör barnen få hjälp med att utvidga den.  
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3.4 Lekens form och syfte 
Leken kan uttrycka sig på flera olika sätt, rollek beskriver Knutsdotter Olofsson (1987) och 
Jensen (2013) som barnets behov av att efterlikna olika roller som vuxna kan ha i samhället och 
utför relaterade aktiviteter utifrån detta. Knutsdotter Olofsson kallar rolleken även för låtsaslek 
och menar att det är lekens handling och innehållet i den som är det viktiga och inte resultatet 
av leken. Hon menar att med hjälp av fantasi kan olika material få en annan mening. Krigslekar 
definierar Knutsdotter Olofsson som låtsaslek. I låtsasleken är språket en viktig del då 
låtsasleken är baserad på barns tankar och upplevelser om verkligheten och för att förmedla 
detta till de andra deltagarna i leken behövs det verbala (Knutsdotter Olofsson, 1987). 
Konstruktionsleken beskriver Jensen som byggande med till exempel klossar och framställning 
av olika mönster. Knutsdotter Olofsson (2003) påstår att leken innefattar ett förhållningssätt 
som ska förmedlas vidare till de andra i leken så att de förstår lekens utformning. Vidare menar 
Knutsdotter Olofsson att det i konstruktionsleken inte krävs några leksignaler då barnet kan 
leka ensamt. Det har bidragit till en delad mening om huruvida konstruktionsleken faktiskt är 
en lek. En annan lektyp som finns är regellek. Jensen beskriver regellek som att barnen spelar 
kort, spelar fotboll eller hoppar hopprep. Fantasilek beskriver Jensen som en lek där 
lekdeltagarna träder in i en fiktiv karaktär och in i en fantasivärld.   
 
3.5 Normer i förskolan 
Dolk (2013) och Åkerlund (2011) beskriver normer som oskrivna och outtalade regler, ett 
mönster för hur individen förväntas bete sig, utföra något eller hur vi förväntas uppträdamot 
varandra. Det finns också normer om hur kvinnor respektive män ska bete sig i samhället, vad 
som definieras som kvinnligt respektive manligt och det finns även normer om att vissa yrken 
är kopplade till ett visst kön. Normer definieras som oskrivna regler som formar individer och 
värderingar utifrån de sociala relationer människan befinner sig i (Åkerlund, 2011). Genom att 
normer internaliseras hos de personer som är inkluderade i normaliteten, men också hos de 
personer som är exkluderade upprätthålls vad som anses vara riktigt, rätt och självklart 
(Hellman, 2013). Genom att arbeta med normer i förskolan bidrar det till att barnen får 
utvecklas till sina egna, personliga individer utan att begränsas av bland annat sitt kön. Salmson 
och Ivarsson (2015) beskriver att i förskolan kan barnen ta sig ur de förminskade 
föreställningarna som finns utifrån de förväntade egenskaperna och intressen som grundar sig 
på barnets kön då normer inte är konstanta utan byggs av olika situationer, upprepningar och 
interaktioner. Genusnormer och könsnormer är två av de mest grundläggande normerna i 
förskolans verksamhet, att vi är och hur vi är flickor och pojkar bidrar till att barn får mindre 
handlings och utvecklingsutrymme i verksamheten samt att det förutsätts en könsidentitet på 
barn utifrån deras biologiska kön (Salmson & Ivarsson, 2015). I förskolans verksamhet finns 
det vissa normer som det talas om, bland annat läroplanens normer kopplade till förskolans 
värdegrund (Hellman, 2013).  
 
Hellman (2010, 2013) betonar att det finns normer som kan framträda på olika sätt i förskolans 
verksamhet. Dessa normer kan framträda genom vad barn och pedagoger har på sig, vad för 
slags material som finns tillgängligt på förskolan och på vilka olika sätt som verksamheten samt 
dess ytor är organiserade. I förskolans verksamhet kan kjolar och byxor vara mer än bara ett 
ytligt plagg. Dessa kan ha en symbolisk betydelse för barn om hur maskulint och feminint kan 
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framstå i verksamheten men också hur det kan representeras genom kläder och beteende för 
respektive kön (Davies, 2003). I verksamheten beskriver Hellman att det också finns normer 
som det inte talas om lika mycket men som är verkningsfulla bland både pedagoger och barn, 
till exempel normer om hur ”typisk” pojkighet kräver män och gränssättning för att 
verksamheten ska fungera. Det som ligger inbäddat i normer, till exempel relevansen av vissa 
kategoriseringar är på så vis inte nödvändigtvis medveten eller uttalad. Hellman menar att 
snarare följs mycket av det som är självklart med orden på ett oreflekterat sätt. Det kan innebära 
att dominerande normer, i sin vanlighet, riskerar att bli osynliga. Det är när självklara normer 
bryts eller att någon ifrågasätter dem som de blir synliga.  
 
3.6 Förankringar i lagar, styrdokument samt offentliga handlingar 
Under 1970-talet kom barnstugeutredningen med mer fokus än tidigare på genus och 
jämställdhetsarbete i förskolans verksamhet. I statens offentliga utredningar (1972:26) 
benämndes barn sällan som flickor och pojkar utan begreppet barn var det som användes mest. 
När barnstugeutredningen släpptes präglades den av en syn på lek som var byggd på Piagets 
teorier om barns utvecklig. Här delades leken upp i olika stadier som var bundna till barns ålder 
där deras lekförmåga utvecklades i takt med att barnet biologiskt mognade (Tullgren, 2004). 
1977 släpptes läroplansförslaget att erövra omvärlden och könsaspekten behandlades nu mer 
noggrant. Begrepp som kön, könsroll, flickor och pojkar, kvinnor och män samt genus användes 
mer varierande (Månsson, 2000). 1987 släppte Socialstyrelsen Pedagogiskt program för 
förskolan där fokus lades på det könsneutrala barnet. Det lyftes att personal i verksamheterna 
skulle vara medvetna om att båda könen skulle få samma möjlighet att utveckla en trygg och 
säker könsidentitet. Leken däremot gavs en annan ställning än tidigare. Att leka, arbeta och lära 
var centrala begrepp och barn skulle nu lära genom lek och arbete. Leken skulle bidra till 
barnets lärande och hjälpa barnen att förstå sin omvärld. När förskolans första läroplan kom ut 
(Utbildningsdepartementet, 1998) stod det skrivet att förskolan ska motverka traditionella 
könsroller, könsmönster samt att flickor och pojkar ska få och ha samma möjligheter utan 
begränsningar utifrån stereotypiska könsroller.  
 
I statens offentliga utredningar (2006:75) trycks det på förhållandet mellan stat och familj, 
vårdnadshavare och barn samt mellan kvinnor och män har förändrats genom etableringen av 
en generell och tillgänglig förskola. Detta bidrar till att förskolans verksamhet öppnar för 
ideologiska och politiska motsättningar som är kopplade till köns- och 
jämställdhetsuppfattningar. I samma utredning slås det också fast att både material och miljö 
kan vara könsmärkta och att det kan bidra till att barn upplever att vissa saker är menade för 
antingen det egna eller motsatta könet. I diskrimineringslagen (2008:567) slås det fast att inget 
barn får på något sätt diskrimineras och i lagen slås det även fast att ingen får diskrimineras 
oavsett ”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” (SFS 2008:567, §1).  
 
2009 släppte UNICEF barnkonventionen där det tydligt står att alla barn är lika mycket värda, 
att alla barn har rätten att vara sig själva samt att alla barn har rätt till att uttrycka sina åsikter. 
2010 reviderades förskolans läroplan där det tillkom att inget barn får utsättas för 
diskriminering på grund av barnets kön (Skolverket, 2010). I Skollagen (SFS 2010:800) 
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framstår det att de demokratiska värderingar som finns ska vara grundläggande i all utbildning, 
inklusive förskolans verksamhet. Utbildningen ska bland annat formas utefter människolivets 
okränkbarhet, alla människors lika värde samt jämställdhet mellan människor (SFS 2010:800). 
I förskolans reviderade läroplan (Skolverket, 2016) framgår det att förskolans verksamhet ska 
arbeta med att motverka traditionella könsmönster och könsroller som finns. I läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2016) framställs leken som viktig för barns lärande och utveckling och 
det ska medvetet brukas och prägla verksamheten. I den skapande och gestaltande leken slår 
Skolverket fast i att barnen får möjligheter att uttrycka sig, bearbeta känslor, upplevelser och 
erfarenheter. 2018 reviderades förskolans läroplan igen och det har adderats att inget barn ska 
bli utsatt för diskriminering på grund av kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck 
(Skolverket, 2018).  

4 Teoretisk utgångspunkt 
I denna del beskrivs studiens teoretiska utgångspunkt. Kön, genus och normer ses som socialt 
konstruerat och studiens teoretiska utgångspunkt är det socialkonstruktionistiska perspektivet.  
 
4.1 Det socialkonstruktionistiska perspektivet 
Denna studie har sina rötter i det socialkonstruktionistiska perspektivet vilket Dahlberg, Moss 
och Pence (2014) beskriver som en teori där ingenting är generellt utan att människan blir till i 
olika sammanhang. Sanningen ses som gemensam kunskap och är ständigt under förändring. 
Den förståelse vi har för fenomen som ses som självklara är skapade i sociala interaktioner och 
är en produkt av de kommunikationsprocesser som existerar i vårt samhälle (Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000; Allwood & Erikson, 2017). Den uppfattning vi har om världen skapas, 
förändras och upprätthålls genom våra sociala interaktioner samtidigt som varje individ har sin 
egna personliga uppfattning om världen. Världen är alltid vår egen utifrån vår förståelse och 
vår egna personliga konstruktion av den (Burr, 2003; Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Allwood 
och Erikson (2017) beskriver att det bör ligga fokus på att lyfta hur konstruktioner är kopplade 
till människans föreställningar om bland annat verkligheten samt de roller och agerande som 
följer dessa föreställningar. De menar att utifrån dessa skapas det normer om hur en pojke och 
en flicka ska vara vilket också bekräftas av samhället genom handlingsmönster och 
kommunikation. I dagens samhälle har de sociala konstruktionerna en viktig roll i skapandet av 
normer där samhället får oss att se en sak som normal och en annan som onormalt (Allwood & 
Erikson, 2017). Olofsson (2007) påpekar att kvinnligt, manligt och genus är resultatet av sociala 
konstruktioner som påverkas av respektive köns olika förväntningar som samhället har och de 
förutsättningar som de ges.  
 
Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet är språket en viktig del i hur vi människor talar 
om någonting. Språket avgör vilka möjligheter som individen erbjuds eller går miste om. I 
dagens samhälle finns det en social struktur där språket är ett essentiellt verktyg för att kunna 
upprätthålla de sociala strukturer (Davies, 2003). När barn lär sig språk innebär det också att de 
lär sig de könskoder som existerar i samhället. Språket kan vara en tillgång men det är också 
en begränsning och genom det möjliggörs det för de personliga och sociala livet samtidigt som 
det begränsar formerna för vad en människa kan vara (Davies, 2003). I det 
socialkonstruktionistiska perspektivet är språket en grundläggande del i konstruktionen av 
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genus. Det förhållningssätt som förskollärare har och hur de talar till och om flickor och pojkar 
i verksamheten avgör vilka möjligheter barnen får att bli till i olika sammanhang (Dahlberg, 
Moss & Pence, 2014). Samspelet mellan barn och vuxna menar Berger och Luckmann (1966) 
framställer nya könsmönster i samhället utifrån kommunikationen som sker. Detta bidrar till att 
det skapas begräsningar gällande hur barn kan och får vara utifrån deras biologiska kön (Wedin, 
2014). Även Eidevald (2009) betonar att beroendes på hur den vuxna ser på respektive barn i 
bemötandet, konstrueras de utifrån det. I denna studie bidrar det socialkonstruktionistiska 
perspektivet till att synliggöra hur barnen själva konstruerar maskulinitet, femininitet samt 
normer i deras egenvalda lek.  
 
4.2 Genusordning  
I dagens samhälle råder det en genusordning där mannen ses som normen och kvinnan som 
underordnad där kvinnor och män tilldelas olika roller och positioner utifrån det biologiska 
könet (Hirdman, 2001). Genusordningen beskriver Connell (1987) som en övergripande 
ordning i samhället som kan studeras på olika nivåer, global, regional och lokal nivå. Den 
globala nivån handlar om internationella relationer medan den regionala nivån handlar om olika 
relationer på samhällelig nivå. Connell beskriver att den lokala nivån handlar om 
vardagsrelationer som synliggörs ansikte mot ansikte inom specifika delar av samhället, till 
exempel på förskolor. Connell menar att genusordningen som finns i samhället kan 
överensstämma med relationerna i förskolan men det handlar om de olika förutsättningar som 
finns på den lokala nivån. Han menar att kvinnor inte alltid är underordnade män hela tiden 
utan att innebörden av att vara man respektive kvinna varierar utifrån de förutsättningar som 
existerar på den lokala nivån. Samtidigt skriver Connell (2009) att människan själv konstruerar 
sig som maskulin eller feminin och att vi på så sätt intar en plats i genusordningen och förhåller 
oss till vår tilldelade plats. Maskulinitet respektive femininitet menar Wedin (2014) kan övergå 
till olika femininitetsnormer som skapas i relation till olika maskulinitetsnormer där den är 
överordnad. Dessa normer ska enligt Wedin representera hur en ”riktig” man respektive kvinna 
bör vara. Davies (2003) framhåller att när barn ska tolka kön sker det inom en ram där 
”maskulinitet” är lika med ”icke femininitet” och tvärtom. För att motverka att barn positionerar 
sig som maskulina eller feminina handlar det om att uppmuntra beteenden hos respektive kön 
som anses vara stereotypiska för det motsatta könet.  
 
4.3 Maskulinitet 
Det finns allmänna förväntningar som både män och kvinnor följer som är knutna till respektive 
kön och könsroller (Connell 1995). Detta innebär enligt Connell (1995) att det alltid finns två 
könsroller i olika kulturella miljöer, en kvinnlig och en manlig. Connell beskriver att det är 
viktigt att urskilja att det existerar mer än en form av maskulinitet och att det är viktigt att 
utforska deras inbördes relationer. Det bygger inte enbart på mäns dominans i förhållande till 
kvinnor utan det finns även en inre relationshierarki mellan olika grupper av män och olika 
grupper av kvinnor. Den första typen av maskulinitet i hierarkin är den hegemoniska 
maskuliniteten. Hegemoni hänvisas till den kulturella dynamiken som gör det möjligt för en 
grupp att hävda och upprätthålla en ledande position i samhällslivet. Connell definierar den 
hegemoniska maskuliniteten som en sammanställning av genuspraktik som innehåller det 
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accepterade svaret på frågan om huruvida mäns maktposition i samhället är legitimt. Det 
innebär att det på ett sätt garanteras eller förmodas en garanti om männens dominanta position 
och kvinnornas underordnade position. I en hegemonisk maskulinitet handlar det inte bara om 
att tydliga bärarna alltid är de mäktigaste, även ideal som filmskådespelare och fantasifigurer 
kan bära på denna typ av maskulinitet. Då hegemonin innebär att föra samman kulturell 
dominans i samhället som en helhet finns det också genusrelationer som bygger på dominans 
och underordning mellan olika grupper av män.  
 
Det finns normerande definitioner av maskulinitet vilket innebär ett problem där det inte är 
många verkliga män som lever upp till den normativa standarden. Det gäller den hegemoniska 
maskuliniteten. Det finns ytterst få män som noggrant praktiserar den hegemoniska 
maskuliniteten, däremot finns det en stor majoritet av män som drar fördelar av den 
hegemoniska maskuliniteten där de utnyttjar den utdelningen som främjar dem. Connell 
beskriver detta som att de drar fördelar som gynnar männen när kvinnans ställning är 
underordnad. Om det finns en stor grupp män som har samröre med det hegemoniska projektet 
men som själva inte utgör symbolen för den hegemoniska maskuliniteten då går det att 
uppmärksamma en annan slags relation mellan grupper av män beskriver Connell, nämligen en 
relation som bygger på delaktighet. En slags maskulinitet som är konstruerade att de erhåller 
den patriarkaliska utdelningen men utan de spänningar och risker det innebär att finna sig i 
patriarkatets frontlinje. Denna typ av maskulinitet är tydligt konstruerad till exempel i 
äktenskap och faderskap finns det kompromisser med kvinnor istället för dominans. Flera av 
de män som får en utdelning av patriarkatet hyser respekt mot sina fruar, mödrar och systrar 
och brukar aldrig våld mot kvinnor. De hjälper till hemma och överlämnar sina löner till 
familjen och på så sätt inbillar de sig själva om att feminister är extremister. 
 
Connell (1995) beskriver att heterosexuella män har en särskild typ av dominans medan 
homosexuella män är underordnade vilket leder till en kulturell stigmatisering av den 
homosexuellas identitet. Homosexuella män kan bli både politiskt och kulturellt uteslutna, 
kulturell smutskastning kan ske likaså personlig bojkott. Connell menar att förtrycket mot 
homosexuella män placerar dem i botten av mäns genushierarki. Att vara homosexuell är i den 
patriarkaliska ideologin en låda för allt det som symboliskt har utestängts från den hegemoniska 
maskuliniteten. Trots att den homosexuella maskuliniteten är den som syns mest i samhället är 
den enligt Connell inte den enda underordnade maskuliniteten. Det finns heterosexuella pojkar 
och män som likaså också är utestängda från vad som beskrivs som legitimitetscirkeln. Det 
finns vissa ord som till exempel mammas gosse, nolla, mes och ynkrygg som markerar denna 
process men det är tydligt att det är femininet som är grunden för ett symboliskt nedsolkade. 
Connell beskriver marginalisering som relationerna mellan maskuliniteter i dominanta och 
underordnade klasser men också etniska grupper. Marginalisering hör ihop med auktorisering 
av den dominerande gruppens hegemoniska maskulinitet. Relationen mellan marginalisering 
och auktorisering kan även också existera mellan underordnade maskuliniteter. 
 
4.4 Femininitet 
Då det existerar olika typer av maskulinitet kopplade till genusordningen existerar det också 
olika typer av femininitet. Connell (1987) menar att relationer mellan dessa både skapas och 
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bevaras genom människors agerande och samspel. Dock är femininitetens alla versioner 
konstruerade av kvinnans underordning till männen. Det innebär att femininiteter är en 
anpassning till mäns intressen och önskningar vilket också innebär att en femininitet kan aldrig 
ses som hegemonisk, till skillnad från en maskulinitet. Connell beskriver att det finns en 
motsvarighet till den hegemoniska maskuliniteten, nämligen vad han kallar för betonad 
femininitet. Fokus för denna typ av femininitet är att tillgodose de behov som män har och att 
kunna anpassa sig efter den strukturella underordningen men också att främja den hegemoniska 
maskuliniteten och dess överordning. I relation till den hegemoniska maskuliniteten 
konstrueras det också andra former av femininitet, det finns en form som visar motstånd och en 
form som kombinerar motstånd, samarbete och tillmötesgående. Connell påstår att på samma 
sätt som den hegemoniska maskuliniteten är ett ideal bland pojkar och män så är den betonade 
femininiteten ett normerande ideal till vilket de olika typer av femininiteter förhåller sig på 
olika sätt. För att kvinnan ska nå en så hög position som möjligt inom genushierarkin krävs det 
en strävan efter att internalisera den betonade femininiteten.  
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5 Metod 
I denna del förklaras vilken metod som har använts för att söka svar på studiens 
forskningsfrågor. Inledningsvis beskrivs den kvalitativa forskningsansatsen, sedan beskrivs den 
metod som valts för studien. Slutligen beskrivs urval, etiska principer, genomförande samt 
bearbetning och analys av materialet.  
 
5.1 Kvalitativ forskningsansats 
Denna studie utgår från den kvalitativa forskningsansatsen vilket lägger vikt och grundar sig på 
ord, hur individen uppfattar och tolkar sin sociala verklighet samt på vilka olika sätt en individ 
förstår saker på (Denscombe, 2000; Bryman, 2011). Kvalitativa undersökningar ses ofta som 
undersökande eller utforskande (Harboe, 2013), till exempel en social grupps aktiviteter 
(Denscombe, 2000). Kvalitativa undersökningar handlar om att gå in på djupet inom ett 
avgränsat fält vilket i detta fall var olika leksituationer. Harboe framhåller att eftersom en 
kvalitativ studie är undersökande och utforskande innebär det att studera områden där forskaren 
inte vet vad som kommer hända eller vad denna ska vänta sig. Den kvalitativa metoden 
möjliggör att få en mer djupgående inblick i hur barnen som var deltagande konstruerade 
maskulinitet, femininitet och könsstereotypiska normer och då var den kvalitativa metoden 
lämplig för denna studie då den också tar fasta på det sociala samspel som sker (Svenning, 
2003; Bryman, 2011).  
 
5.2 Observation 
Studien har använt sig av observation som datainsamlingsmetod. Denscombe (2000) beskriver 
att observationer grundar sig på ögats direkta observation av olika händelser vilket gav 
möjligheten att själv se och fånga hur barn konstruerar kön, genus och normer i leken. 
Denscombe betonar att observationer inte är beroende av vad människor säger att de gör, eller 
vad de säger att de tänker. Det innebär i denna studie att observationer gav möjligheten till en 
direkt då det är handlingar som står i fokus snarare än uppfattningar (Fangen, 2011). 
 
Fangen (2005) beskriver två typer av observationer, deltagande och icke deltagande. Hon 
framhåller att i deltagande observation engagerar sig forskaren i det som studeras och för samtal 
och deltar i samspelet. I icke deltagande observation ställer sig forskaren istället utanför 
situationen och enbart fokuserar på att notera vad som görs och sägs mellan människor. Min 
roll som observatör har pendlat mellan att vara deltagande och icke deltagande. Det innebär att 
jag i vissa situationer deltagit i den studerande situationen för att komma deltagarna närmare 
genom att vara involverad och skapa en relation till dem (Fangen, 2005; Fangen, 2011; Franzén, 
2014) för att vid andra situationer använda min iakttagelseförmåga och observera det som 
utspelar sig i en avgränsad miljö (Harboe, 2013). Det finns en fördel i att kunna pendla mellan 
olika roller beroendes på vad som sker vilket Fangen (2011) beskriver minskar risken att vara 
för engagerad eller för distanserad. Lalander (2015) beskriver att forskaren bör vara medveten 
om att forskareffekten kan trädas i kraft och det innebär till exempel att barnens leksituation 
och handlande kan påverkas på grund av observationen och att forskaren befinner sig i och 
kring leksituationen.  
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När observationerna genomfördes användes fältanteckningar som hjälpmedel för att 
dokumentera observationerna. Eftersom att anteckningarna fördes med utgångspunkt i vad jag 
som observatör hade hört och sett under observationerna bidrog det till att det kunde läsas om 
flera gånger och var något som flertalet gånger gick att komma tillbaka till (Fangen, 2005; 
Bryman, 2011). Lalander (2015) beskriver det som att forskaren har tränats i att anteckna i 
huvudet, att mentalt kunna notera olika aspekter av det som sker och skriva ned det som 
stödanteckningar på pappret. Fangen framhåller en risk med att skriva ner allt som sker i minsta 
detalj i en observation kan medföra att forskaren missar huvudfokus och det kan bli svårigheter 
med att analysera materialet. Utifrån detta fokuserades i likhet med Fangen på att skriva stödord 
i beskrivningarna och istället fokusera mer på att referera till vad barnen sa, oftast direkta citat. 
Stödanteckningarna bidrog till ett större fokus på det som observerats samt mitt egna samspel i 
leken. En observationsguide strukturerades upp (se bilaga 1) och den innefattade frågor utifrån 
studiens syfte och frågeställningar som jag svarade på. I observationsguiden fördes 
anteckningar och stödord i olika kolumner. Lalander beskriver att i början av en studie kan det 
som fokuseras på vara brett och rikt vilket också innebär att det antecknas mycket. Med det i 
åtanke var jag innan första observationsdagen redo med observationsguiden och hade i åtanke 
att skriva stödanteckningar. Efter varje observation valdes att skriva ned de reflektioner som 
uppstått under i enlighet med Franzén (2014) som menar att det annars är lätt att glömma bort 
vad för tankar och reflektioner som funnits.  
 
5.3 Urval 
Studien har genomförts på två avdelningar på en förskola i Norrbotten. Förskolan som studien 
genomfördes på har jag varit på tidigare och känt mig bekväm i dess lokaler.  På ena 
avdelningen var alla barnen fem år, elva flickor och nio pojkar. På den andra avdelningen var 
barnen mellan fyra-fem år, fjorton pojkar och åtta flickor. Avdelningarna valde inte jag ut utan 
förskolechefen frågade förskollärarna på de avdelningar som hade barn som kunde tala verbalt 
och två av dessa avdelningar tackade ja.  I likhet med Fangen (2011) och Harboe (2013) har jag 
utgått från ett konsekutivt urval vilket innebär att det på förhand har valts ut särskilda kategorier 
av respondenter. Det innebär för denna studie att de äldre barnen valdes ut för att kunna komma 
åt den verbala kommunikationen i leken. 
 
5.4 Genomförande 
Studien inleddes med att förskolechefen på den utvalda förskolan kontaktades via mail med en 
förfrågan om deltagande samt med information om studien och dess syfte. Därefter skickades 
ett informations- och samtyckesbrev (se bilaga 2) till de avdelningar på förskolan där 
observationerna skulle genomföras vilket personalen sedan distribuerade vidare till 
vårdnadshavarna via förskolans blogg. Observationerna genomfördes under två 
sammanhängande dagar vid olika tidpunkter på dagen. Första dagen från klockan: 07:15-12:00 
och andra dagen från klockan: 09:45-14:00.  
 
Första dagen på förskolan introducerade jag mig till närvarande barn och personal. Jag berättade 
om mig själv, mitt syfte på förskolan och att det var frivilligt att delta i studien. Första dagen 
genomfördes två observationer på morgonen (se bilaga 3) där ena observationen var i 
bygghörnan och den andra i magnethörnan. Vid båda observationerna intogs en icke deltagande 
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observatörsroll och min placering var utanför lekens yta men ändå nära nog för att både kunna 
se och höra vad som skedde under leksituationerna. Anteckningar fördes i ett block där 
observationsguiden var nedskriven för att underlätta arbetet. Efter andra observationen samlade 
personalen barnen för samling. Eftersom fler barn tillkommit under morgonen och förmiddagen 
så presenterade jag mig själv och studiens syfte igen och berättade att deltagandet var frivilligt. 
Efter samlingen fortsatte observationerna och tre till gjordes den dagen. Två i magnethörnan 
och den tredje utspelade sig runt om avdelningen då leken var rörlig. Under alla tre 
observationerna efter samlingen var rollen som observatör icke deltagande och min placering 
var på en stol eller på golvet vid sidan om leken för att inte störa.  
 
Under den andra dagen observerades fem olika leksituationer. Två stycken skedde i bygghörnan 
där min observatörsroll var deltagande vid båda observationerna. När min observatörsroll var 
deltagande befann jag mig i lekytan tillsammans med barnen och fick komma på ett smidigt 
sätt att föra anteckningar utan att störa leken. Mitt block var på sidan om mig på marken och 
jag försökte diskret föra anteckningar. Den tredje observationen skedde på avdelningens 
samlingsmatta och där observatörsrollen var icke deltagande, min placering var på en stol 
bredvid lekytan där observationen skedde. Den fjärde observationen skedde på en lekyta utanför 
avdelningen, på den observationen var min roll också icke deltagande och min placering var på 
golvet bredvid. Den femte och sista observationen utspelade sig i legohörnan där jag intog en 
deltagande observatörsroll och hade blocket vid sidan av mig på marken. Efter varje 
observation renskrevs anteckningar och reflektioner till en sammanhängande och beskrivande 
text.  
 
5.5 Bearbetning och analys av materialet 
Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver att bearbetningen av data brukar utgå från tre 
grundläggande arbetssätt som består av att sortera, reducera och analysera. Studiens 
frågeställningar har väglett studiens bearbetning och analysarbete. Första steget i analysarbetet 
är att sortera vilket Rennstam och Wästerfors beskriver som att skapa ordning och göra 
materialet överskådligt då kvalitativt material brukar vara rikt på information och det kan bidra 
till att forskaren kan få svårt att få en överblick över det insamlade materialet. Observationerna 
var redan nedskrivna och renskrivna för hand men för att underlätta skrevs de ännu en gång ned 
på datorn. Allt material lästes sedan igenom upprepade gånger då det är viktigt att ha läst in sig 
ordentligt på materialet. Därefter gick det att urskilja likheter, mönster och kopplingar i allt 
material vilket färgkodades på datorn. Dessa mönster och kopplingar delades upp i kategorier 
som märktes ”maskulinitet och femininitet”. Nästa steg i analysarbetet var att reducera 
materialet vilket innebär att ur det insamlade materialet välja och välja bort. Allt det insamlade 
materialet har inte använts i studien. Material som valdes bort handlade om observationer som 
var oanvändbara då leken direkt avslutades men också om material som inte var relevant till 
studiens syfte och frågeställningar. Rennstam och Wästerfors beskriver att det sista steget i 
analysarbetet är att argumentera materialet genom tolkningar och förklaringar. Studiens 
teoretiska perspektiv har bidragit med en möjlighet att se och urskilja saker som tidigare varit 
otydliga. Resultatet av att bearbeta och analysera materialet har bidragit till olika teman som 
kunde formuleras och kategoriseras, dessa teman lyder: Pojkars konstruktion av maskulinitet 
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och Konstruktion av femininitet. Respektive kategori har fått underrubriker som lyder som 
följande: 
 

Pojkars konstruktion av hegemonisk maskulinitet 
Pojkars konstruktion av delaktig maskulinitet 
Pojkars konstruktion av underordnad maskulinitet 
Flickors betonade femininitet 
Omkastning av genusordningen 

 
5.6 Etiska aspekter 
Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer: information-, 
samtycke-, konfidentialitet-, och nyttjandekraven. Informationskravet innebär att informera de 
berörda om studiens syfte och villkor för de deltagande. Eftersom barnen var under 15 år fick 
vårdnadshavarna ta del av informationen via ett informationsbrev (se bilaga 2). Barnen blev 
informerade om studien vid två tillfällen, direkt när jag anlände på morgonen första dagen samt 
lite senare på förmiddagen under en samling då fler barn tillkommit. Samtyckeskravet innebär 
ett godkännande från de personer som ska vara delaktiga, i detta fall barnen men också 
vårdnadshavare behöver ge sitt samtycke och godkännande då alla deltagarna var under 15 år. 
Vårdnadshavarna fick ta del av information- och samtyckesbrevet innan studien påbörjades och 
barnen blev upplysta om att deras deltagande är frivilligt, att de inte behöver delta och att de 
har full rätt att avbryta sin medverkan i studien när de vill. Konfidentialitetskravet innebär att 
alla uppgifter om deltagarna ska hanteras med största möjliga konfidentialitet och att alla 
personuppgifter ska förvaras privat så att ingen obehörig ska kunna ta del av dessa. I denna 
studie innebär det att förskolans, avdelningen och barnens namn är fingerade samt att när 
examensarbetet är klart och godkänt kommer alla anteckningar att rivas sönder. 
Nyttjandekravet innebär att informera deltagarna om att uppgifterna som är insamlade enbart 
kommer att användas för detta examensarbete och att arbetet kommer att publiceras på 
http://ltu.diva-portal.org  
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6 Resultat 
I denna del kommer studiens resultat att presenteras. Syftet med studien var att analysera hur 
barn konstruerar maskulinitet och femininitet i den fria leken inomhus. Resultatet tyder på att 
flera olika normer verkar i barns lek som bidrar till konstruktionen av maskulinitet och 
femininitet. Resultatet presenteras genom två huvudrubriker; konstruktion av maskulinitet samt 
konstruktion av femininitet. Dessa rubriker kommer att innehålla följande underrubriker; 
Konstruktion av hegemonisk maskulinitet, Konstruktion av delaktig maskulinitet, Konstruktion 
av underordnad maskulinitet, Betonad femininitet samt Omkastning av genusordningen.  

6.1 Pojkars konstruktion av maskulinitet 
Resultatet visar på ett flertal situationer där pojkarna i leken konstruerade hur en ”riktig” pojke 
ska vara. Detta synliggörs i nedanstående rubriker.  
 
6.1.1 Pojkars konstruktion av hegemonisk maskulinitet 
Resultatet visar att maskulinitet konstrueras genom normer om att pojkar ska vara tuffa och 
coola. I situationen nedan illustreras det hur maskulinitet tar form i en leksituation där pojkar 
leker i grupp och använder sig av begrepp som tuff och cool för att beskriva egenskaper som 
anses vara idealiserande för pojkar och män.  
 

Adam, Carl, Frans och Jesper har byggt en stor rutschkana som ska ta dem till en 
annan värld genom en portal som de har byggt. Barnen sätter sina leksaksgubbar 
i rutschkanan och kör ned dem en efter en för att ta de till den andra världen. 
Adam vänder sig om till mig och säger faktiskt fröken så gillar vi alla killar att 
bygga rutschkanor och labyrinter som kan ta oss till den andra världen, där får 
inga tjejer vara med. Carl, Frans och Jesper kollar alla på mig och säger i kör ja 
faktiskt så är det så fröken. Frans säger att han ska bygga Taurus som ska ha en 
gul blåsa varav Jesper svarar med aa coolt, nu ska jag bygga Stinger, han är 
riktigt tuff. Pojkarna förklarar leken för mig och berättar att de måste gömma sig 
från ett monster som springer runt i en labyrint. Efter att leken är förklarad 
återvänder barnen in i leken som blir mer våldsam och mer högljudd än vad den 
tidigare har varit. Utifrån deras kommentarer och inlevelser i leken går det att 
förstå att en av dem har blivit fångad av ett monster. Efter en liten stund kollar 
Frans på Adam och säger men om jag pussar Taurus på munnen kanske han kan 
låta dig gå. Adam kollar på honom och svarar, bara det inte är jag som behöver 
pussa honom, det är äckligt att pussa en kille. Leken fortsätter en stund och sen 
säger Frans att han ska bygga en till Taurus, han är cool. Jesper kollar på honom 
och säger, den måste vara cool annars blir den tjejig. 

 
I denna leksituation utspelas en kombination av fantasi-roll och bygglek. Pojkarna som befinner 
sig i leken har byggt upp en lekvärld med hjälp av olika byggmaterial. De leker att de befinner 
sig i en annan värld och ska ta sig förbi olika monster och träder in i sina respektive roller som 
sina karaktärer. I leken konstrueras den hegemoniska maskuliniteten genom att begrepp som 
cool och tuff används för att tydliggöra vilka egenskaper en pojke bör ha för att inte bli 
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associerad med att vara tjejig. När Adam säger att alla killar gillar att bygga rutschkanor och 
labyrinter kan det förstås som att han praktiserar den hegemoniska maskuliniteten och vill få 
alla andra delaktiga vilket synliggörs när resterande av killarna håller med honom och bekräftar 
det som sägs. När Jesper använder begrepp som tuff och cool konstrueras den hegemoniska 
maskuliniteten genom att tydliggöra vilka egenskaper en pojke bör ha. Detta synliggörs även 
när Jesper säger att den måste vara cool annars blir den tjejig. Normer om att killar ska vara 
tuffa och coola förstärks genom kommentarer där dessa ord används för att förstärka och lyfta 
ett beteende eller ett utseende.  
 
I leken går det att urskilja att pojkar som inte innefattar egenskaper och agerar som ”riktiga 
män” i enlighet med den hegemoniska maskuliniteten associeras istället med femininitet eller 
som ”svagare män” och utgör då en underordnad maskulinitet. Pojkarna konstruerar även den 
hegemoniska maskuliniteten som heterosexuell vilket synliggörs när Adam säger bara det inte 
är jag som behöver pussa honom, det är äckligt att pussa en kille. I hierarkin som finns bland 
de olika typer av maskuliniteter ligger den hegemoniska maskuliniteten högst upp medan den 
underordnade maskuliniteten som förknippas med homosexuella män och de män som 
uppfattas som feminina ligger i botten av hierarkin. Detta bidrar till att när Adam säger att det 
är äckligt att pussa en kille konstrueras samt upprätthålls normen om att homosexuella män och 
feminina män fortsätter att ligga i botten av hierarkin medan den heterosexuella mannen är 
dominant och den homosexuella mannen blir utslängd från legitimitetscirkeln.  
 
6.1.2 Pojkars konstruktion av delaktig maskulinitet 
Resultatet visar att pojkarna i leken inte bara konstruerar en hegemonisk maskulinitet utan även 
en delaktiga maskulinitet. Nedan illustreras hur både den hegemoniska maskuliniteten och 
delaktig maskulinitet konstrueras i pojkarnas lek. 
 

Fem pojkar sitter och bygger ett bygger en labyrint i lego som ska föreställa en 
labyrint utifrån en tv-serie som de alla kollar på. Leken går ut på att karaktärerna 
ska komma undan från ett monster som bor i banan annars blir de slimeade. Varje 
barn har också varsin leksaksgubbe som ska föreställa deras karaktärer i leken. 
Henrik säger till de andra att den måste vara stor nu killar, annars får vi inte plats 
i den. Adam svarar honom att ja men du ser ju att den är stor, klart tuffingar som 
oss får plats i den. Det går en stund och Adam säger att faktiskt är det bara 
tjejerna som blir slimeade, inte killarna. Resterande barn i leken nickar 
instämmande till Adams påstående och leken fortsätter. 

 
I denna leksituation utspelas en kombination av bygg-roll och fantasilek där pojkarna har byggt 
upp en labyrint av olika sorters material. I leken träder de in som sina karaktärer där de ska 
undkomma olika sorters monster i leken. I denna leksituation konstrueras det både hegemonisk 
maskulinitet samt delaktig maskulinitet. Detta genom att olika begrepp som till exempel tuff 
används för att visa vilka normer det är som pojkar ska hållas till. Detta är normer om att pojkars 
lek sker i stora grupper, är mer högljudda samt mer aktiva. I denna leksituation är det flickor 
och femininitet som faller som offer och är en underordnad grupp i leken genom att bli 
slimeade, vilket är något dåligt.  
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I denna lek konstrueras den delaktiga maskuliniteten kontinuerligt genom lekens gång. Trots 
att det enbart är Henrik och Adam som verbalt uttrycker sig utifrån den hegemoniska 
maskuliniteten konstruerar resten av pojkarna en delaktig maskulinitet genom att upprätthålla 
och ta del av den utdelning som Henrik och Adam ger resten av pojkarna genom att säga att de 
alla är tuffa. De resterande pojkarna som konstruerar den delaktiga maskuliniteten drar också 
del av den hegemoniska maskuliniteten genom att flickorna och femininiteten blir offer genom 
att Adam säger att det faktiskt bara är tjejerna som blir slimeade, inte killarna. De pojkar som 
utövar den delaktiga maskuliniteten bygger på att de tar del av de utdelningar som kommer med 
den hegemoniska utan att själva ta någon risk. Pojkarna tar de fördelar som finns att kvinnan 
och hennes ställning är underordnad och detta är att de själva växer i sin roll som män och blir 
som den normerande mannen, tuff. Pojkarna nickar och håller med Adam och Henrik vilket 
innebär att de uppmuntrar och handlar i enlighet med den delaktiga maskuliniteten där de inte 
säger emot utan håller sig på avstånd och ändå håller med och uppmuntrar Henrik och Adams 
beteende.  
 
6.1.3 Pojkars konstruktion av underordnad maskulinitet 
Resultatet visar att pojkar konstruerar en underordnad maskulinitet där normer om att vara liten 
och gullig förknippas med femininitet. Nedan illustreras hur pojkarna konstruerar en 
underordnad maskulinitet i en lek som präglas av könsstereotypiska normer om hur pojkar 
förväntas vara i jämförelse med flickor.  
 

Två stycken pojkar och en flicka leker med magnetbygget. De sätter ihop 
magneterna så att det formar olika bilar som de kör med upp och ner, hit och dit 
genom luften. Alla barnen intar en lekroller med sina bilar vilket innebär att de 
rör sig runt lekytan med sina bilar i händerna och gör billjud. Gustav kollar på de 
andra och säger, kolla mig och min bil, vi är så liten och så gulliga. Thomas kollar 
på honom och svarar, är du en tjejbil eller? 
 

I denna leksituation utspelas en lek som består av bygglek kombinerat med rollek där barnen 
har byggt olika bilar med hjälp av magneter. De träder även in i rollen som sina bilar. I denna 
leksituation konstrueras normer om maskulinitet kontra femininitet. Thomas visar tidigt en 
medvetenhet om att beskrivande begrepp som till exempel liten och gullig är kopplade till 
normer och förväntningar om femininitet, flickor och vilka egenskaper som tillskrivs flickor. I 
denna leksituation utövar Thomas den hegemoniska maskuliniteten genom hans verbala uttryck 
samt hans förhållningssätt. Hans förhållningssätt och hans verbala kommunikation tyder på att 
hävdar och upprätthåller en ledande position i leken genom att garantera att mannen är 
dominant medan flickor är underordnade. I hierarkin av olika typer av maskulinitet associeras 
Thomas som den högsta typen av maskulinitet, den hegemoniska. Gustav däremot associeras 
med den underordnade maskuliniteten på ett sätt där han uppfattas som kvinnlig och feminin 
utifrån hur han i leken valde att beskriva sig själv och sin bil. Den underordnade maskuliniteten 
konstrueras genom Thomas förhållningssätt till Gustav. När Thomas säger är du en tjejbil eller? 
tyder det på ett förhållningssätt som präglas av könsstereotypiska normer om hur pojkar ska 
förväntas vara i jämförelse med flickorna. När Thomas säger så konstrueras också den 
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underordnade maskuliniteten genom att visa att det är femininitet som gör grunden för ett 
nedsolkade. Den underordnade maskuliniteten konstrueras genom att Thomas ser femininitet 
och kvinnor som underordnade och att det inte är något som killar kan förhålla sig efter. Gustav 
sätts i en situation där han blir utestängd från legitimitetscirkeln.  
 

6.2 Konstruktion av femininitet 
Resultatet visar att femininitet konstrueras utifrån rådande könsstereotypiska normer men 
resultatet visar också att genusordningen går att bryta. Under denna rubrik kommer resultatet 
att visa olika situationer där olika former av femininitet konstrueras. 
 
6.2.1 Flickors betonade femininitet  
Resultatet visar att flickorna konstruerar femininitet utifrån rådande normer om hur flickor och 
kvinnor förväntas vara och bete sig. Det handlar framförallt om normer som förknippar flickor 
med ordning och reda och att en ordentlig flicka blir man först i vuxen ålder. Nedan illustreras 
hur flickor i leken konstruerar en betonad femininitet. 
 

Elina, Hanna och Emma sitter på golvet och leker en lek. Elina säger att inga 
pojkar får vara med i leken. Hanna och Emma nickar instämmande. En manlig 
vikarie går förbi och alla tre är snabba med att säga att han måste gå därifrån för 
att han är en man. Leken fortsätter med att de tillsammans bygger en koja som de 
ska sova i under natten. När de vaknar från att ha sovit ska dem åka skidor i 
backen. De åker skidor, krockar in i varandra, ramlar men är snabbt uppe igen. 
Elina kollar på kompisarna och säger att nu ska vi in, jag ska lära er hur man 
sitter och äter ordentligt, för det kan ni inte göra för att ni är inte vuxna tjejer 
som jag. Alla tre går in och Elina lär Emma och Hanna hur de ska äta på rätt sätt. 
Sen är det igen dags att åka skidor. Hanna ramlar och vrickar foten och Elina tar 
snabbt beslutet att det är dags att åka till akuten. De sätter sig på en låda och Hanna 
får lägga sig ner på lådan. Emma tittar på mig och säger, tjejer kan faktiskt också 
köra ambulans. 

 
I denna leksituation utspelas en rollek där flickorna använder sig av fantasi och låtas att olika 
ting är något annat än vad de egentligen är. I denna leken konstruerar flickorna regler och 
normer för hur flickor förväntas vara och bete sig. I leksituationen konstruerar Elina den 
betonade femininiteten genom att tillskriva ordning och reda som något feminint. Den betonade 
femininiteten innebär i leken att kunna anpassa sig efter den strukturella underordning som 
finns i samhället för flickor och kvinnor. Detta synliggörs när Elina säger att hon ska lära de 
andra tjejerna hur de ska sitta och äta ordentligt. Detta påpekar hon att hon kan göra för att hon 
är vuxen, men inte de andra lekdeltagarna. Eftersom att den betonade femininiteten är den 
normerande går det att urskilja att Elina ser ordning och reda som något feminint vilket i sin tur 
konstruerar den underordning som finns hos kvinnor. Elinas förhållningssätt hör ihop med att 
kvinnor ska anpassa sig själva till den strukturella underordning som finns för att kunna främja 
den hegemoniska maskuliniteten och detta genom kommentaren om hur vuxna kvinnor ska bete 
sig. 
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 När Emma säger att tjejer faktiskt också kan köra ambulans visar hon på en medvetenhet om 
att köra ambulans kan ses som maskulint. Hon uppvisar en medvetenhet om att yrken som till 
exempel att köra ambulans är kopplade till ett visst kön. Emma visar ett motstånd mot de 
maskulinitetsnormer som existerar i dagens samhälle när hon hävdar att tjejer också kan köra 
ambulans. Detta visar på att Emma konstruerar en typ av femininitet som kombinerar motstånd 
och samarbete mot den hegemoniska maskuliniteten och vad den står för. Det motstånd som 
Emma gör innebär en normalisering av femininitet samt ett försök att nå en så pass hög position 
som möjligt inom genushierarkin.  
 
6.2.2 Omkastning av genusordningen 
Resultatet visar att genusordningen kan omkastas i leken. Till exempel bryts det normer om att 
flickor ska vara tillbakadragna och att pojkar ska vara ledare. Nedan illustreras en omkastning 
av genusordning i leken.  
 

Adam, Sabrina och Linus leker tillsammans i magnethörnan och bygger 
magnethelikoptrar i sin lek. Adam och Sabrina tar snabbt tillsammans rollen som 
lekledare. Linus är tillbakadragen medan Sabrina tar mycket plats och är 
högljudd. Adam kollar på Linus och säger, du får faktiskt inte vara med och bygga 
tågrälsen Linus. Sabrina nickar instämmande och säger, nä Linus, du kan inte. 
Sabrina och Adam fortsätter att bygga på rälsen medan Linus bygger på sin 
helikopter. Adam tar flertalet gånger upp olika typer av material som han tänker 
sätta på deras bygge men Sabrina är snabbt där och säger att det inte är han som 
bestämmer hus rälsen ska se ut. Sabrina kollar på Adam och säger, det är min 
räls, inte din. En pedagog går förbi och frågar vad de gör för något. Sabrina svarar, 
det är jag som styr Adam, jag säger vad han ska göra och då måste han göra det. 
Efter en stund lämnar Linus leken.  

 
Denna leksituation kännetecknas som en bygglek där två pojkar och en flicka leker tillsammans. 
I denna lek finns det normbrytande situationer. Tidigare forskning (Svaleryd 2003; Eidevald, 
2009) visar att det finns normer om att tjejer är mer tillbakadragna och att killar är mer aktiva 
och gärna styr och leder leken. Resultatet visar att flickor och pojkar i leken bryter mot dessa 
normer och därmed sker en omkullkastning av genusordningen. Genusordningen som finns i 
samhället är inte alltid bunden utan det handlar om olika förutsättningar som finns  för kvinnor 
respektive män. När Sabrina tar mycket plats i leken, tar för sig och är högljudd visar hon ett 
motstånd mot de förväntande normaliserande föreställningar om hur flickor bör bete sig i leken 
men också hur de förväntas bete sig utanför lekens arena. Eftersom att Sabrina tar plats som 
lekledare blir det en omkastning av genusordningen eftersom kvinnor inte alltid är 
underordnade män hela tiden utan beroende på de förutsättningar som finns. I denna 
leksituation bryts det också de vanliga föreställningarna om hur pojkar och män är det 
dominanta könet medan flickor och kvinnor ska vara det underordnade könet. Dessa normer 
bryts genom Linus och den roll som han har i leken. Linus roll i leken är underordnad och det 
sätter honom i botten av maskulinitetshierarkin. Hans tysthet och tillbakadragenhet tyder på att 
han är utestängd från legitimitetscirkeln som i leksituationen är att få vara med och både leka 
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och bestämma i leken.  Detta blir också särskilt synligt då Sabrina och Adam tillsammans tar 
en roll som ledare i leken och därmed är överordnad samtidigt som Linus blir underordnad. 
Detta sker genom kommentarer som nä Linus, du kan inte och du får faktiskt inte vara med och 
bygga tågrälsen Linus. Linus intar rollen som underordnad medan Sabrina intar rollen som 
överordnad genom att göra motstånd mot Adam och den roll han har i leken genom att ta över 
ledarskapet och säga att det är hennes räls och att det på så sätt blir hennes villkor.  
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7 Diskussion 
Nedan diskuteras studiens metodval där valet av metod kritiskt granskas. I resultatdiskussionen 
kopplas studiens resultat till tidigare forskning. Under denna rubrik diskuteras även 
implikationer för det kommande uppdraget samt förslag till fortsatt forskning.  
 
7.1 Metoddiskussion 
Den kvalitativa forskningsansatsen grundas på ett undersökande och en vilja att förstå det som 
ska studeras. (Denscombe, 2000; Harboe, 2013). I mitt fall handlade det om att observera barns 
lek. Deltagande observationer handlar om att forskaren deltar och engagerar sig i leksituationen. 
Icke deltagande observation innebär att forskaren ställer sig utanför leksituationen som studeras 
och enbart fokuserar på vad som görs och sägs mellan deltagarna. När valet skulle ske fanns 
studiens teoretiska perspektiv i åtanke då det fanns en medvetenhet om att forskaren kan 
medvetet eller omedvetet påverka barns lek och handlade. Detta genom att befinna sig i och 
kring leksituationen (Lalander, 2015). Studiens teoretiska perspektiv utgår från att allt är socialt 
konstruerat och det bör läggas på minnet att forskaren är med och konstruerar vad som sker på 
avdelningen samt i de olika leksituationerna. Detta genom att enbart befinna sig på plats 
(Dahlberg, Moss & Pence, 2014; Fangen, 2011; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Att 
pendla mellan deltagande observation och icke deltagande observation bidrog till en inblick i 
hur barnen konstruerar genus och könsstereotypiska normer i sin lek vilket tydliggjordes i 
resultatet där det synliggjorde hur barnen konstruerar genus och könsstereotypiska normer. 
 
Som forskare fanns det en medvetenhet om att videoobservationer som dokumentationsverktyg 
hade kunde bidra till mer djupgående analyser och fånga moment som vanliga observationer 
inte uppfattar men det är en krävande observationsform att analysera, en längre process att få 
tillstånd av vårdnadshavarna samt påverkat de etiska principerna kring barnens integritet 
(Vetenskapsrådet, 2002; Eidevald, 2015). Samtidigt föll det alternativet bort på grund av 
svårigheter att kunna följa leken i verksamheten då det är oförutsägbart hur leken utspelas. En 
fördel med observationerna var att det var naturligt att vara delaktig i leksituationen utan att 
barnen skulle känna av pressen att ha en videokamera som spelar in dem. De situationer där 
min roll var deltagande kändes lite stressig, jag skulle hinna delta, föra anteckningar och vara 
uppmärksam på vad som skedde. I denna studie användes anteckningar i form av liggande 
kolumner med förbestämda frågor för att tydligt kunna synliggöra vad studiens syfte var och 
kunna undersöka detta. Anteckningarna fördes beroende på min grad av deltagande och 
delaktighet mer eller mindre utförligt, fokus lades på att skriva ner direkta citat och vad som 
sades mellan barnen. Detta var en stor fördel då det verbala hade mycket fokus och plats i 
studien. Ytterligare en fördel med anteckningarna var att det var lätt att följa vad som skedde 
men också att det svarade mer på de frågor som jag hade. En nackdel med att ha förutbestämda 
frågor var att det i vissa stunder blev svårt att hänga med i vad som sades och gjordes i leken 
då fokus hamnade på att hinna skriva samtidigt. Nu i efterhand finns det en medvetenhet om att 
det hade varit en fördel att tillsammans med anteckningarna också ha använt ljudinspelning då 
det i vissa stunder blev stressigt att försöka hinna anteckna, delta och lyssna samtidigt.  
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7.2 Tillförlitlighet 
I en studie som denna bör forskaren ha tillförlitligheten i materialet som samlas in och redovisas 
i åtanke. Bryman (2011) beskriver fyra kriterier som studien ska uppfylla, dessa är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att stryka och konfirmera. Att skapa trovärdighet i 
en studie och dess resultat innebär att forskningen har utförts enligt de regler som finns. I denna 
studien har regler och de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) följts och detta 
bidrar till att studiens trovärdighet stärks. Bryman beskriver överförbarhet som huruvida 
resultatet kan vara användbart i andra miljöer eller andra situationer. För att kunna göra en 
bedömning om hur pålitlig studien är krävs det enligt Bryman att forskaren ska göra en 
fullständig redogörelse av forskningsprocessens olika faser, bland annat problemformulering, 
val av undersökningspersoner och fältanteckningar. Möjlighet att stryka och konfirmera sitt 
resultat menar Bryman handlar om att forskaren har insikten om att det inte går att nå en 
fullständig objektivitet och att forskaren har agerat i god tro. Alltså att forskaren inte medvetet 
låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka varken utförandet av arbetet eller 
slutsatserna från undersökningen. I denna studie har de forskningsetiska principerna följts men 
pedagogerna på avdelningen kommer inte bli delgivna arbetet förens arbetet har blivit godkänt 
av handledare och examinator. 
 
7.3 Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie visar att maskulinitet och femininitet konstrueras utifrån normer och 
föreställningar om hur flickor och pojkar förväntas vara utifrån rådande normer i samhället. 
Resultatet tyder på att barnen synliggör könsstereotypiska normer och konstruerar maskulinitet 
och femininitet genom handlingar samt det verbala språket. I flertalet av observationerna 
urskiljs det könsstereotypiska normer som är grundat i både maskulinitet och femininitet. Några 
av de idealiserande normer som framträder är att pojkar ska vara coola och tuffa för annars blir 
de tjejiga. Resultatet visar också att könsstereotypiska normer bryts och ifrågasätts. Studiens 
teoretiska bakgrund utgår från det socialkonstruktionistiska perspektivet där genusordningen, 
maskulinitet och femininitet är ett resultat av sociala konstruktioner som påverkas. 
 
7.4 Maskulinitet 
Resultatet visar att maskulinitet har varit ett fokus i de flesta observationer som har gjorts i 
denna studie. Den hegemoniska, den delaktiga och den underordnade maskuliniteten har varit 
en stor del av studien. I den första observationen 6.1.1 handlar det om fyra pojkar som bygger 
en lekvärld där de ska ta sig runt olika monster som finns. Resultatet visar att den  hegemoniska 
maskuliniteten konstrueras genom att olika begrepp som cool och tuff används som normerande 
ideal för pojkar. Detta blev framförallt synligt när Jesper säger att ”den måste vara cool annars 
blir den tjejig”. Det tyder på att Jesper ser tjejer som inte coola. Den hegemoniska 
maskuliniteten synliggörs främst hos Jesper men också Adam där de i enlighet med Connell 
(1995) hävdar och upprätthåller en ledande position i leken men också gentemot kvinnan och 
hennes underordnade position. Detta kopplas ihop med Connell (1987) samt Hirdman (2001) 
genusordning där mannen ses som normen och kvinnan underordnad. I likhet med Davies 
(2003) blir det synligt att Jesper i samband med att ha lärt sig språket också har lärt sig om de 
könskoder som existerar i samhället. Genom att använda begrepp som tuff och cool för att 
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beskriva vilka egenskaper pojkar bör ha för att inte bli associerade med att bli ”tjejiga” visar 
det en föreställning samt en stärkning om verksamma normer om att pojkar behöver 
upprätthålla ett yttre som tuffa och coola. Dessa föreställningar skapar begränsningar för hur 
pojkar och flickor kan och ska vara samt agera. I likhet med Dahlberg, Moss och Pence (2014) 
blir det synligt i resultatet att det verbala språket har en stor påverkan i hur dessa pojkar 
konstruerar maskulinitet i sin lek och detta genom kommentarer och förväntningar. Innebörden 
av detta blir att det konstrueras normer som påverkar barnen i förskolan även om det är 
omedvetet vilket också Olofsson (2007) och Wedin (2014) framhåller. Genom ett kontinuerligt 
arbete med kön och genus i förskolan kan det bidra till att pojkar som Jesper inte associerar 
tuffhet med manlighet vilket också kan bidra till att konstruktionen av könsstereotypiska 
normer dras ned. I enlighet med Salmson och Ivarsson (2015) kan då barn som till exempel 
Jesper ta sig ur tankesättet och de förminskade föreställningar som finns utifrån barnets kön. 
Resultatet av observation 6.1.1 visar också hur den hegemoniska maskuliniteten konstrueras 
som heterosexuell vilket synliggörs när Adam säger att ”det är äckligt att pussa en kille”. 
Resultatet av detta visar att gränsöverskridande beteenden eller personlighetstyper inte 
accepteras och att Adam i likhet med Connell (1995) använder den hegemoniska maskuliniteten 
för dominans och för att upprätthålla en underordning mellan olika grupper av män. 
  
Resultatet av den andra observationen 6.1.2 visar att det inte enbart är en hegemonisk 
maskulinitet som konstrueras utan även en delaktig maskulinitet. Den andra observationen är 
precis som den första präglad av den hegemoniska maskuliniteten vilket visar sig genom 
kommentarer som ”det faktiskt bara är tjejerna som blir slimeade” vilket ännu en gång visar 
kvinnans underordning gentemot mannen (Hirdman, 2001). Den hegemoniska maskuliniteten 
är och förblir dominerade med hjälp av den delaktiga maskuliniteten. I leken är det enbart 
Henrik och Adam som förhåller sig till den hegemoniska maskuliniteten medan resterande 
pojkar konstruerar en delaktig maskulinitet. Detta går att tyda i likhet med Connell (1995) som 
beskriver att det är få män som faktiskt praktiserar den hegemoniska maskuliniteten och i detta 
fall är det Adam och Henrik. Den delaktiga maskuliniteten visar sig i observationen genom att 
resten av pojkarna nickar och håller med Henrik och Adam vilket får en innebörd av att deras 
egenskaper accepteras av pojkgruppen och därför ses som naturliga. Att kvinnor är 
underordnade och blir slimeade tolkas i denna studie som en medvetenhet om genusordningen 
som existerar i dagens samhälle vilket har bidragit till en syn om hur dessa normer om kvinnan 
som underordnad och mannen som dominant existerar på förskolan kring just maskuliniteter. 
Dessa pojkar, dessa individer rättar sig och håller sig efter den rådande genusordning som 
existerar i samhället som även Hirdman påvisar. Resultatet av observation 6.1.2 visar att dessa 
pojkar som praktiserar den delaktiga maskuliniteten visar i enlighet med Eidevald (2011) att de 
traditionella könsrollerna som finns blir förstärkta i förskolans verksamhet istället för att dessa 
ska bli motverkade. 
 
Resultatet av observation 6.1.3 visar precis som de förgående observationerna att den 
hegemoniska maskuliniteten präglar lekens innehåll. Denna gång genom ett verbalt språk och 
förhållningssätt där Thomas visar att beskrivande begrepp som till exempel liten och gullig är 
för honom associerade med förväntningar och ideal för kvinnor och femininitet. Att Thomas 
associerar dessa förväntningar och ideal är inget konstigt, Eidevald (2009) lyfter fram att det 
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finns olika egenskaper som uppfattas som maskulina eller feminina och att dessa synliggörs 
hos förskolebarn. Denna typ av förväntan hos Thomas synliggjordes också när han efter att 
Gustav har sagt att han och hans bil är liten och gullig så svarar han ”är du en tjejbil eller”? 
vilket visar på en konstruktion av den hegemoniska maskuliniteten där han praktiserar en 
dominant position gentemot Gustav som hamnar i en underordning gentemot Thomas och den 
hegemoniska maskuliniteten. Utifrån Thomas förhållningssätt och associationer går det att 
ställa frågan vad det är för tidigare erfarenheter som Thomas har stött på som bidrar till hans 
uppfattningar och förväntningar? Är det som Månsson (2010) skriver att det är i de sociala 
sammanhang som barn lär sig vad som är maskulint och feminint? Eller går Thomas beteende 
att koppla till ett bristande genusarbete i förskolan och hur de vuxna arbetar med genusfrågor? 
Eidevald (2011) lyfter också att det är hur vuxna arbetar med det som bidrar till hur barnen 
utvecklas. Thomas visar att gränsöverskridande beteende inte accepteras och att Gustav bör 
rätta sig efter den rådande genusordningen för annars ses han som konstig. Detta kan kopplas 
till att Gustav inte beter sig till det som anses vara typiskt maskulint och därför blir exkluderad 
från den gemenskap som Thomas upprätthåller.  
 
Resultatet av observation 6.1.3 visar också att den underordnade maskuliniteten konstrueras av 
Gustav. Den underordnade maskuliniteten associeras med Gustav och hur han i leken väljer att 
använda beskrivande begrepp till sig själv och sin leksaksbil. När han håller upp sin bil och 
säger ”kolla mig och min bil, vi är så liten och så gulliga” visar han på ett gränsöverskridande 
beteende som går att tolka att han inte har blivit bemött annorlunda av vuxna som finns i 
närheten då det för honom är accepterat att vara pojke och vara liten och gullig. Gustavs 
association och beteende går hand i hand med vad Eidevald (2009) skriver att beroendes på hur 
vuxna bemöter barn så konstrueras dem efter det. Gustav blir av Thomas kopplad till flickor 
och femininitet vilket kan få en bidragande faktor att han av samhället ses som ”onormal” om 
han inte följer de normer och genusordningen som finns i samhället.  
 
7.5 Femininitet 
Precis som det existerar olika typer av maskuliniteter finns det också olika typer av femininitet, 
däremot menar Connell (1987) att de typer av femininitet som existerar är en anpassning till 
mäns intressen och önskningar vilket bidrar till att en femininitet kan inte ses som hegemonisk. 
Däremot kan en femininitet ses som betonad vilket också är utgångspunkten i denna 
observation. Resultatet av observation 6.2.1 visar att betonad femininitet konstrueras utifrån 
rådande normer och hur flickor och kvinnor ska vara och bete sig i samhället, detta genom att 
Elina ser ordning och reda som något feminint vilket får innebörden att det konstrueras 
könsstereotypiska normer om hur flickor bör förhålla sig i och utanför lekens arena. Genom 
Elinas förhållningssätt går det att dra slutsatsen att hennes förhållningssätt i leken handlar om 
att hon anpassar sig till den strukturella underordning som finns genom att främja den 
hegemoniska maskuliniteten (Connell, 1987, 1995). Hennes förhållningsätt bidrar till att 
normer om att flickor ska vara ordningsamma och bete sig på ett visst sätt kommer att bekräftas 
av samhället och konstruktionen av dessa normer kommer att fortsätta.  
 
Resultatet av observation 6.2.1 visar att det finns normer om att vissa yrken är kopplade till ett 
visst kön (Åkerlund, 2011) vilket Emma visar en medvetenhet till när hon säger att ”tjejer kan 
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faktiskt också köra ambulans”. Genom sin kommentar gör hon ett motstånd mot 
maskulinitetsnormen och hävdar att det är något som kvinnor och flickor också kan göra. 
Hennes motstånd resulterar i att hon bryter normer och som Hellman (2010, 2013) betonar är 
det när normer bryts eller blir som Emma gjorde, ifrågasatta som de blir synliga vilket visar att 
hon vill inkludera flickor och kvinnor som annars riskerar att bli exkluderade. Resultatet tyder 
även på att genom att hon bryter och ifrågasätter maskulinitetsnormen så försöker hon nå en så 
pass hög position som möjligt inom genushierarkin för att kunna internalisera den betonade 
femininiteten. Eidevald (2009) menar att barns lekar ofta återspeglar de könsstereotypiska 
strukturer som existerar i samhället vilket resultatet också visar, både Elinas sätt att vara för att 
främja den hegemoniska maskuliniteten men också genom Emmas medvetenhet om 
könsstereotypiska normer och strukturer som existerar.  
 
7.6 Genusordning 
Denna studie och dess observationer har en grund i genusordningen vilket Hirdman (2001) 
beskriver handlar om att upprätthålla ett system där kvinnor och män tilldelas olika roller och 
positioner utifrån att mannen ses som normer och kvinnan som den underordnade. Under 
observation 6.2.2 omkastning av genusordningen visar resultatet att det bryts normer om att 
flickor ska vara tillbakadragna och att pojkar ska vara ledare. Rithander (1991) beskriver att 
flickor och pojkar leker olika, att flickors lek är mer still medan pojkars är mer livlig. I denna 
observation visar resultatet att detta inte stämmer, till exempel så tar Sabrina mycket plats i 
leken och är lekledare medan Linus i leken är den som är stillasittande och hamnar i skymundan. 
Sabrinas sätt att vara och styra leken går att associera med ett motstånd mot de normaliserande 
föreställningar som finns om hur flickor bör bete sig inne i och utanför lekens arena. Resultatet 
visar att genusordningen inte alltid behöver stå ristat i sten utan det handlar om vilka 
förutsättningar som finns för kvinnor och män. I denna lekobservation går det att anta att 
förutsättningarna för Sabrina har varit bättre än för både Adam och Linus speciellt genom 
kommentarer som ”du får faktiskt inte vara med och bygga tågrälsen Linus” och ”det är jag 
som styr Adam, jag säger vad han ska göra och då måste han göra de”. Detta går att tolka som 
att genusordningen inte alltid är bunden vilket också är något som Connell (1987) framhåller.  
 
Resultatet av observation 6.2.2 visar också att de vanliga föreställningarna om att pojkar i leken 
ska vara dominanta, ta mycket plats och vara aktiva bryts (Svaleryd, 2003; Eidevald, 2009). 
Detta genom exempel om hur både Adam och Linus hamnar i underordning gentemot Sabrina, 
speciellt genom Linus och den roll han har i leken. I leken har han en underordnad roll vilket 
sätter honom i botten av maskulinitetshierarkin vilket får följden att han blir utestängd från 
legitimitetscirkeln för att han har hamnat i en underordnad maskulinitet gentemot både Sabrina 
och Adam (Connell, 1995).  
 
I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) fastslås det att pojkar och flickor ska ha samma 
möjligheter i förskolan och att de vuxna ska bemöta barnen på ett likvärdigt sätt då det 
förhållningssätt som vuxna har formar barnens uppfattningar om vad som anses vara kvinnligt 
och manligt. Eidevald (2011) framhåller att förskolan har en viktig roll i genusarbetet eftersom 
det grundläggs hos barnen i förskoleålder för vilka val som de kommer att göra senare i livet 
vilket innebär att om det inte jobbas mer med genusarbete kommer barnen fortsätta konstruera 
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maskulinitet som överordnat och femininitet som underordnat. Resultatet av studien tyder på 
att genusarbete behövs jobbas med mer kontinuerligt och vardagligt för att inget barn ska 
behöva bli diskriminerat oavsett kön eller könsöverskridande identitet (Diskrimineringslagen, 
2008:567). 
 
7.7 Implikationer för yrkesuppdraget 
Arbetet med denna studie har bidragit med en ökad förståelse för vikten av genus och 
jämställdhetsarbete i förskolans verksamhet. Genom att arbeta med genus och kön bidrar det 
till att könsstereotypiska normer bryts och genus konstrueras utan påverkan om att det manliga 
könet ses som normen och det kvinnliga könet som underordnad. Innan studiens gång var jag 
insatt och medveten om de normer som samhället är grundat på som även är synliga inom 
förskolans verksamhet. Däremot var jag inte medveten om på vilket sett dessa uttrycktes i 
barnens lek. Det är viktigt att arbeta vidare med genus och jämställdhetsarbete samt en 
medvetenhet om hur normer kring kön och genus upprätthålls av barnen och vilka konsekvenser 
dessa kan få.  
 
7.8 Förslag till vidare forskning 
Eftersom denna studie har varit av mindre karaktär där enbart ett fåtal barn har deltagit hade 
det varit intressant att se vilka resultat en liknande studie hade fått med en större omfattning där 
fler barn är deltagande för att se hur resultatet hade påverkats. Det hade också varit intressant 
att se vilka resultat en liknande studie hade fått på två olika förskolor där den ena arbetar mer 
eller mindre aktivt med genusarbete. Sist hade det varit intressant att forska vidare i hur de 
yngsta barnen konstruerar kön, genus och normer i leken då de verbalt inte kan kommunicera 
med varandra.  
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9 Bilagor 
Observationsguide                                                                         Bilaga (1:3) 
 

• Vilken miljö sker leken i? 
• Vilken tid utspelar sig leken? 
• Vilka barn? 
• Vad leker barnen? 
• Vilka könsroller är tydliga? 
• Är det en könsstereotypisk lek? Hur? 
• Vilka lekroller intar barnen? 
• Vilka normer synliggörs? 
• Bryts det några normer? Hur? 
• Annat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            



 

    

 
                                                                                                                                 Bilaga (2:3) 
Hej! 
Jag heter Assal Zayer och läser min sista termin på förskollärarutbildningen på Luleå Tekniska 
Universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete där syftet är att studera är att analysera hur 
barn konstruerar genus i den fria leken inomhus. 
 
För att studera detta kommer observationer att genomföras av barn på avdelningen under två 
till tre dagar under vecka xx. Observationerna dokumenteras för hand med hjälp av penna och 
papper. För att kunna observera barnen behöver jag er tillåtelse som vårdnadshavare. Jag 
kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) och det innebär att deltagandet är helt frivilligt och 
barnen kan när som helst avbryta sitt deltagande. All datainsamling bearbetas konfidentiellt där 
ingen annan förutom jag får ta del av materialet vilket kommer att förstöras efter att 
examensarbetet är slutfört. I det färdiga examensarbetet kommer varken barn, avdelning eller 
förskola kunna identifieras. Examensarbetet kommer att publiceras på http://ltu.diva-portal.org  
 
Ni är välkomna att höra av er till mig vid eventuella frågor och funderingar. 
Med vänliga hälsningar, Assal Zayer 
 
Assal Zayer 
Mail: asszaxxxx@student.ltu.se  
Tel.nr: 076-xxxxxxx 
 
Underskrift för samtycke att ert barn deltar i studien. 
 
 
____________________________     _____________________________  
Ort och datum                                         Vårdnadshavares underskrift 
 
____________________________  
Barnets namn 
 



 

 

Bilaga (3:3) 
 
TABELL 1 
Tabell ett visar vilka observationer som gjordes under den första dagen samt vilka som var 
deltagande respektive icke deltagande observationer. 
OBSERVATIONSDAG 1 DELTAGANDE 

OBSERVATION 
ICKE 
DELTAGANDE 
OBSERVATION 

BYGGHÖRNAN  X 

MAGNETHÖRNAN  X 

MAGNETHÖRNAN  X 

MAGNETHÖRNAN  X 

RÖRLIG LEK – RUNT 
OM AVDELNINGEN 

 X 

 
TABELL 2 
Tabell två visar vilka observationer som gjordes under den andra dagen samt vilka som var 
deltagande respektive icke deltagande observationer.  
OBSERVATIONSDAG 
2 

DELTAGANDE 
OBSERVATION 

ICKE 
DELTAGANDE 
OBSERVATION 

BYGGHÖRNAN X  

BYGGHÖRNAN X  

LEGOHÖRNAN X  

SAMLINGSMATTAN  X 

LEKYTA UTANFÖR 
AVDELNINGEN 

 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


